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Editorial 

Saudações leitores de nossa tribo! É com muita 

satisfação que apresentamos a vocês mais uma 

edição, a 3º 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 3º edição. Mas esta edição está de 

luto, pois a nossa grande mãe da Dança Tribal 

fez a passagem recentemente e nós oferecemos 

esta edição em sua homenagem. Seu brilho não 

se apagará Jamila! Continuaremos esta 

história!!  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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Nossas idealizadoras: 

 

Gilmara Cruz 

Historiadora, pesquisadora, professora, 

coreógrafa e bailarina de Tribal Fusion. 

Gilmara é qualificada em Dança pela FUNCEB, 

mestre em História pela Universidade Federal 

de Sergipe e membro do Conselho 

Internacional de Dança CID, sob registro 1898-

7. Possui DRT 31170. Atualmente ministra 

aulas de Dança do Ventre, Tribal Fusion, Tribal 

Ritualístico, Dark Fusion, Dança Ritual e 

Dançando o Sagrado Feminino.  

 

 

 

 

Hellen Labrinos 

Hellen Labrinos Vlattas, Bacharel em Direito 

pela Unipê, advogada, membro da Ordem dos 

Advogados do Brasil, Paraíba. Pós-Graduada 

em Ciências Criminais, também pelo Centro 

Universitário de João Pessoa, especialista e 

militante nas áreas de violência de gênero e 

doméstica, Vice-presidente da Seção do 

Conselho Internacional de Dança, situada em 

Campinas-SP (CID UNESCO). Atualmente é 

professora de Tribal Brasil e diretora do grupo 

Maracatu Eros.  
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JAMILA SALIMPOUR 

Um adeus à Grande Mãe 

Por Anath Nagendra 

 

Dia 8 de março de 2017 o mundo 

ficou (ainda mais) cinza. Nossa 

Estrela D’alva, aquela cujo brilho era 

refletido para o mundo através dos 

densos acessórios e metais tão 

abundantes nos figurinos do Estilo 

Tribal, nos deixou para brilhar em 

outros planos. Suhaila Salimpour, 

filha de Jamila e também uma grande bellydancer, anunciou através das redes 

sociais o falecimento de sua mãe.  

Para você, que porventura não a conheça, Jamila Salimpour foi a precursora do 

caminho que levaria ao nascimento do Estilo Tribal. Foi a pioneira do que seria 

conhecido como Dança do Ventre Contemporânea. Foi uma das responsáveis 

por levar a arte da bellydance para além dos clubes, restaurantes e discotecas 

noturnos, expondo suas criações em feiras abertas ao público. Foi uma das 

primeiras a sistematizar passos e ensino da dança do ventre, onde nomes de 

vários movimentos são utilizados até 

hoje.  

Sua influência tem raízes até na Dança 

do Ventre tradicional, em nível 

mundial. Porém, nós, tribalescas, a 

consideramos como nossa Grande 

Mãe e, não surpreendente, sentimos 

muito mais sua perda. Toda a 

comunidade Tribal do mundo se sente 
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agora como uma imensa família de irmãs e irmãos, órfãos de sua querida 

genitora. Bem-aventurados aqueles que a conheceram pessoalmente.  

Seu legado certamente será lembrado por muito, muito tempo. Sempre haverá 

um pouquinho de Jamila em cada performance de Tribal, em cada movimento, 

em cada figurino. Nossos olhos sempre levarão seu brilho e sua arte, em 

constante criação e experimentação. 

 
 
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 

 

 

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

 

A PSICOLOGIA DA DANÇA 

 

Debra Hurd 
 
Algo engraçado para 
não dizer trágico, é a 
reação das pessoas 
de maneira geral, ao 
se falar da psicologia 
nos dias atuais. 
Infelizmente muito 
se há para entender e 
compreender sobre 
essa ciência que 
trabalha 
principalmente, com 
o comportamento 

humano e suas 
relações ambientais e 
sociais, tendo por 
objetivo maior 
compreender e 
auxiliar o homem em 
sua vida. 
Assim, pensando 
nisso e na arte da 
dança como um dos 
fatores mais 

terapêuticos 
(significado geral da 
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palavra), até hoje encontrados na 
comunidade cientifica e social, não 
poder-se-ia, não a considerar dentro 
da Psicologia.  
Sabe-se, portanto, que muitas são as 
vertentes de atuação, exatamente 
pelo fato de trabalhar muito 
especificamente com o homem, e é 
nesse ambiente que nasceu a 
Psicologia da Dança, ou como 
prefiro referir-me, a Psicologia 
Aplicada a Dança. Vale ressaltar, no 
entanto, que dentro dessa própria 
área existem inúmeras formas de 
atuação, desde a prevenção até 
aquilo que se considera como 
tratamento. Além disso, não 
necessariamente o trabalho ocorrerá 
dentro da prática clínica. 
A psicologia da dança é então, uma 
área relativamente nova, e que vem 
se desenvolvendo juntamente com a 
própria psicologia. Tem em sua base 
teórica e cientifica, os conceitos e 
conhecimentos da psicologia social e 

organizacional, mas principalmente 
da psicologia do esporte, uma vez 
que seus conceitos e teorias se 
assemelham no que diz respeito a 
prática, e o cotidiano daqueles que a 
praticam, seja no esporte, seja na 
arte da dança.  
O principal foco de estudo e 
trabalho, estão na compreensão de 
como se dá o processo de 
aprendizagem em dança, e todos os 
fatores que podem estar presentes, e 
de certa maneira, influenciando o 
desenvolvimento e desempenho dos 
bailarinos, bailarinas e demais 
praticantes, profissionais ou não, 
dentro da sala de aula, como 
também em situações de 
apresentação e até mesmo em 
competições. O interessante, é que a 
Psicologia da Dança, não trabalha 
com fatores únicos, mas com a 
amplitude da relação Dança-
Bailarino. 

  
 Apesar de ser uma área de atuação considerada nova e muito recente, vários 
são os estudos e pesquisas na busca de verificar e observar, por exemplo, os 
benefícios que a prática da dança pode possibilitar as pessoas, desde a infância 
até a considerada melhor idade. 
A tempos a dança via o aluno como algo isolado e focava-se apenas ao aspecto 
técnico e físico. Ainda hoje, profissionais da área procuram desenvolver apenas 
estas habilidades de seus alunos, esquecendo-se, muitas das vezes, que o 
aluno/bailarino é um ser humano, e, portanto, é dotado de pensamentos, 
sentimentos, emoções, desejos, enfim.  
Atualmente, se entende que o aluno é possuidor de outros aspectos que podem 
vir a influenciar no seu desenvolvimento e processo de aprendizagem, ou seja, 
ele é um ser biopsicossocial. Isso significa dizer que não somente as 
dificuldades e/ou facilidades físicas colaboram, ou são definitivas para o 
desempenho, mas fatores psicológicos, sociais, comportamentais, emocionais, 
cognitivos, por exemplo, podem estar amplamente contribuindo e 
influenciando em como o bailarino se comporta e se desenvolve dentro da 
dança. Nesse ponto, não poder-se-ia não ressaltar, que enquanto ser 
biopsicossocial, não somente o ambiente de prática da dança poderá influenciar, 
mas o seu cotidiano e demais relações contidas em seu dia-a-dia. Por isso, da 
importância de considerar o bailarino como um todo e não em partes isoladas.  
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A visão então, passa de uma associação negativa entre dança-bailarino, de 
sintomas, síndromes e transtornos, como os alimentares, para uma visão de 
promoção de saúde, efeitos positivos, a dança como terapia alternativa para 
alguns transtornos, produtividade, prevenção, etc. Assim a dança deixa de ser 
vista como sintomática e passa a ser encarada como produtora de saúde e bem-
estar.  
Quando falamos em saúde e bem-estar, não podemos ater-nos somente aos 
aspectos físicos, mas também aos psicológicos, emocionais e comportamentais, 
sendo essa uma das grandes batalhas travadas pela recente Psicologia da Dança 
- demonstrar que a dança pode ser muito mais que um exercício físico, ou um 
hobby. 
Aquele que a pratica conhece as contribuições para a sua vida, e a Psicologia da 
Dança vem como um auxílio para alavanca-las, possibilitando melhor 
qualidade de vida para quem dança e como desenvolver qualidades e 
habilidades muitas vezes esquecidas e/ou deixadas para trás por muitos 
profissionais da área, uma vez que, procura observar e compreender quais as 
relações contidas e qual a funcionalidade destas para a vida.  
Percebe-se então, a saúde não apenas como ausência de doença, mas como bem-
estar geral, com foco no desenvolvimento, desempenho, produtividade do 
bailarino e suas relações para concepções sociais e comportamentais. Além de 
várias outras possibilidades de prevenção e promoção de saúde que a dança 
pode proporcionar a grupos específicos, como por exemplo para idosos, 
hipertensos, portadores de Parkinson, esquizofrenia, Transtorno do Espectro 
Autista, entre outros.  
Isso demonstra que a dança tem a capacidade de promover vários aspectos 
físicos como equilíbrio, força e emagrecimento, mas também promove saúde e 
alivio e melhora de diversos sintomas. A promoção de saúde em dança não se 
restringe somente à infância, afinal ela tem a capacidade de diminuir sintomas 
de ansiedade, estresse e depressão, diminuição da percepção de dores, promove 
emoções mais positivas, e assim uma saúde integral, que vai além de um 
sintoma ou transtorno, unindo a parte física do movimento às questões 
psicológicas, devendo ser estimulada em todas as etapas da vida. Por isso a 
Psicologia da Dança, deixa de ser apenas um conhecimento para alguns, e passa 
a ser uma necessidade para todos os envolvidos, sejam praticantes, sejam 
coordenadores e/ou dirigentes de escolas e companhias. 
 Conhecer os processos psicológicos contidos na prática desta arte e suas 
ramificações, passam a ser de extrema importância para todos, visto que como 
dito anteriormente, possui grande influência no desempenho e 
desenvolvimento de alunos e bailarinos, e para isso seu conhecimento é 
significante tanto para quem pratica, quando para quem ensina. Estar atento 
aos fatores influenciadores pode contribuir de maneira expressiva para 
bailarinos, tornando-os mais propensos a desenvolver maior qualidade de vida 
dentro e fora da dança. Além disso, professores, coordenadores e dirigentes, 
poderão prever ou observar quando algo está em desalinho e encaminhar para 
uma solução, seja ela individual ou coletiva. Assim, a Psicologia da dança ou 
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aplicada a dança, vem como um caminho eficaz e propulsor para o crescimento 
dessa arte na sociedade.  
Em suma, vale frisar que a saúde não está somente no bem-estar físico, mas 
também no psicológico, e isto significa dizer que quando o indivíduo “está 
bem” emocionalmente e psicologicamente, seu corpo tende a responder de 
melhor maneira a tudo que se propõe, inclusive a dança! 
  

Alessandra Castegnaro de Freitas é formada em ballet clássico, e em 

Psicologia pela Faculdade Assis Gurgacz em Cascavel no Paraná – Brasil. 

Pós- Graduanda em Motricidade e Desenvolvimento Motor na Educação 

infantil pela Faculdade Unyleya (DF), e aluna do Curso Técnico em Dança 

da Escola do Teatro Guaíra em Curitiba – PR, atua pela Análise do 

Comportamento com bailarinos, grupos e escolas de dança. 

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

 

 

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

ENTREVISTA COM TRIBAL MÁFIA (Rússia) 

Por Hellen Labrinos 

 

 

1. De onde surgiu o nome tribal Máfia? 

Surgiu de um pensamento muito maior em relação a tribo, nós não somos uma 

tribo, nós somos uma equipe. "Tribal" e nosso nome é um estilo de dança não é 

uma ligação entre membros de uma tribo. "Máfia" significa os valores da família 

e da família. O nosso lema principal é "Bem-vindo à família". 
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2. Qual é o conceito da empresa tribal Máfia? 

Tribal Máfia é uma empresa jovem em crescimento 

que reúne professores, coreógrafos, músicos, 

artistas que pensam sempre em alcançar o máximo 

dando o melhor de si em suas atividades, para dar 

ânimo aos seus alunos todos os dias e para dar ao 

público emoções inesquecíveis. O aluno do estúdio 

tem a oportunidade de executar nos concertos o 

resumo do aprendizado, crescendo a cada 

performance. Os melhores alunos se tornam professores e criadores de coletivos 

de sucesso. "Máfia Tribal", porque Tribal proporciona o melhor nas pessoas! 

3.  É preciso estudar dança do ventre para uma boa base na dança tribal ? 

Somos bastante tolerantes com nossos dançarinos sobre este ponto. Muitos dos 

nossos alunos vêm para tribal sem fundo dança do ventre. E nós pensamos que 

é normal. Não é necessário assistir a uma aula de dança do ventre, a fim de 

dominar técnicas de dança orientais. Nós construímos prática em nossos grupos 

de tal forma que os alunos podem dominar técnicas básicas e base de dança. 

4. Conte-nos sobre o curso Suhaila Salimpour Bellydance Format 

Nós já não temos este formato em nosso estúdio. O que é uma pena. O curso 

Suhaila Salimpour Bellydance foi s será 

muito útil para todos os dançarinos tribais, 

independente do estilo escolhido. 

 5. Quando surgiu a primeira turma de 

tribal fusion na Rússia? 

A primeira classe na tribal fusion foi 

realizada em 2005, por Kalina Glazunova, 

o chefe do estúdio Silver Night. 

6. Em média existem muitos festivais na 
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Rússia?  

É muito difícil para citar o número exato, temos uma série de eventos máster 

classes, haflas temáticas são realizadas quase todos os meses em nosso estúdio. 

Tentamos organizar grandes eventos internacionais, duas vezes por ano. Há um 

grande número de estúdios, escolas e equipes em toda a Rússia, muitos deles 

têm seus próprios eventos, assim fazemos um intercambio dentro do próprio 

país  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Como ocorrem a inspiração e o processo de criação para os shows? 

As inspirações para o show podem ser encontradas em qualquer situação na 

vida, um livro, uma peça de teatro, ouviu acidentalmente faixa de música ou, 

por exemplo, um conhecido e uma conversa com um talentoso músico / 

escritor / dançarina / pessoa! É muito legal, quando sua própria equipe inspira 

seus feitos!   

8. Você acha que o estilo tribal fusion ainda é muito focado nos dançarinos do 
EUA ? 

Não, não penso assim. Há um grande número de talentosos dançarinos na 
Rússia e na região da CEI observando e colaborando juntos, acredito que 
cooperar seja a palavra chave. Afinal, cooperação e co-criação é legal. 
Dançarinos russos alcançaram alturas inigualáveis não só na dança tribal, mas 
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também no ensino Tribal. A nossa mentalidade e a particularidade de escavação 
para as raízes junto com desejo de perfeccionismo têm dados frutos para um 
bom trabalho. Estamos sinceramente felizes por ver tal salto no estilo tribal na 
Federação Russa. Temos grandes colegas europeus e americanos, para 
apresentações conjuntas, master classes intercambio e para criações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Uma mensagem para os nossos leitores no Brasil 

Caros leitores e dançarinos do Brasil! Não tenha medo, dançar ATS Tribal 
Fusion, aproveitem a vida, se inspirem. E venham visitar Moscou :-) 

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

Cia Nuit – Tribal Fusion Coven 

www.gilmaracruz.com.br 
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HIBRIDIZAÇÕES PARA ALÉM DA DANÇA 

Conexões entre o Tribal e a Espiritualidade 

O AUTOCONHECIMENTO 

Dança, Psicologia & outras ferramentas 

Na edição passada, falei um pouco sobre a relação da dança com a 
espiritualidade. Falei sobre a hibridização de elementos que, juntos, formam a 
“salada” que criamos para nós mesmos, e que chamo de “Caminho Espiritual”. 
Falei sobre como unir essa abordagem com a dança, e o que esta pode nos 
proporcionar nessa busca. Mas falei sobre tudo isso de maneira geral. Hoje 
começaremos a esmiuçar um pouco estas possibilidades, uma fusão de 
elementos que estão além de apenas técnicas e estilos de dança. 
Mencionei a dança como uma “ferramenta”, que podemos utilizar tanto como 
tal – um veículo para expressar e experimentar algo prévio, ou como um 
“trampolim”, ou seja, a partir da dança que descobrimos algo a ser estudado. 
Mas no Caminho Espiritual, praticamente tudo pode servir como ferramenta, e, 
portanto, temos muitas opções. Então, porque não fusionar mais de uma 
ferramenta e descobrir o que isso pode nos oferecer? Isso pode potencializar o 
nosso leque de vivências na busca pelo autoconhecimento, uma das peças 
fundamentais de qualquer Caminho Espiritual. 
O autoconhecimento é o entendimento do nosso interior, da nossa psique e 
espiritualidade. É com essa prática que você pode compreender mais sobre si 
mesmo, desfazer nós e bloqueios psicofísicos, emocionais e energéticos, 
compreender a linguagem simbólica do inconsciente e a dinâmica dos 
arquétipos, e também encontrar o Caminho que devemos seguir. É um processo 
complexo e muito pessoal, e que geralmente leva muito tempo. Mas é algo 
imprescindível para o desenvolvimento interior. 
Gosto de usar a seguinte metáfora para exemplificar, de maneira bem simples, o 
Caminho Espiritual e o papel do autoconhecimento: imagine que você, no 
“estágio inicial” é um amontoado de fios de lã coloridos, cheio de nós, 
amassado, bagunçado. É preciso desfazer os nós, separar os fios e encontrar 
suas pontas. Só depois é que é possível enrolar novamente os fios – que você 
descobrirá ser apenas um – e tornar-se um novelo, ou seja, (re)unir-se em uma 
forma que representa a totalidade, o tornar-se o que você sempre foi. Aqui, o 
autoconhecimento é o processo que desfaz a bagunça dos fios, separando-os, 
estudando-os, entendendo-os. 
A dança, por si só, já é uma ferramenta propícia para o autoconhecimento, mas 
a proposta é combinar mais de uma técnica. Afinal, existem muitas ferramentas 
por aí, mas geralmente elas são especializadas, ou então têm um “formato” que 
aborda apenas determinadas perspectivas da Vida, do Universo e de Tudo o 
Mais. Assim, resolvi discutir aqui, como exemplo, um pouco da associação da 
dança com a Psicologia Analítica, de Carl Jung, e também astrologia. Uma fusão 
entre uma prática corporal, uma psíquica e uma esotérica. 
Primeiro, vamos entender um pouco sobre cada ferramenta, separadamente, 
com relação à busca pelo autoconhecimento. Dançar pode nos conceder 
vivências e percepções sobre nós mesmos quando olhamos a forma como nos 
comportamos, vivemos e expressamos nesse meio. Como lidamos com o 
aprendizado de uma técnica ou estilo? Temos facilidade, dificuldade? Nos 
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exaltamos, frustramos? De que forma ensinamos a dançar? Como agimos 
quando estamos criando uma performance? Coreografamos nos mínimos 
detalhes? Improvisamos tudo na hora? Que estilo nos atrai mais, qual nos 
afasta, e porquê? E por aí vai. 
A Psicologia, por definição, é a busca pelo entendimento da mente. No caso que 
mais me aprofundo, a Psicologia Analítica de Jung, temos um viés da psique 
que busca a integração de todas as suas partes em algo único, completo e 
equilibrado, e isso se aproxima muito de variadas visões e caminhos espirituais. 
Além disso, a Psicologia Junguiana abre portas para se estudar e experimentar – 
inclusive empiricamente – o mundo místico, esotérico, simbólico e mítico. Para 
os fins de autoconhecimento, temos aqui especificamente os Tipos Psicológicos, 
um conjunto de descrições de personalidades, cujas bases são características e 
funções da psique observadas na população. Costumo usar como fundamento 
teórico tanto a teoria de Jung quanto os desenvolvimentos de estudiosos pós-
junguianos, como Myers-Briggs, por exemplo. 
Resumidamente, há 16 Tipos, que são as diferentes combinações entre 8 
atitudes/funções da psique: Introversão-Extroversão, que são a forma como 
lidamos com o mundo e como ganhamos/perdemos energia; Intuição-Sensação, 
que são as funções da psique que definem o modo como captamos informação e 
percebemos o mundo; Pensamento-Sentimento, que são as funções que mostram 
como interpretamos essas informações, que valores damos a elas e como as 
abordamos; e Julgamento-Percepção, que são atitudes que refletem as preferências 
da nossa psique. 
Já a Astrologia, eu a vejo também como uma ferramenta que lida com o 
psicológico, porém é muito mais complexa. Aqui, é importante frisar que a 
astrologia não é um mecanismo onde os planetas e astros do universo emanam 
uma energia que define nossas características e influencia nossas vidas, como 
muitos pensam. Ela é um agregado complicado de simbolismos que descrevem 
a manifestação de uma miríade de arquétipos, que refletem dinâmicas da vida, 
da psicologia humana, e potenciais de desenvolvimento, e ainda inclui 
conceitos relacionados à espiritualidade e mundo esotérico.  
“Mas tia Anath, porque falar de três ferramentas, se duas delas são sobre 
psicologia?” 
Simples, a Psicologia Junguiana e a Astrologia são complementares. Os 
conceitos e entendimentos sobre o funcionamento do mundo interior e seus 
arquétipos são razoavelmente distintos em cada área. Inclusive, uma ajuda a 
outra. Já pude compreender certos “problemas” que tinha ao tentar me estudar 
com a astrologia, ao unir com a abordagem junguiana. 
Por exemplo: é comum uma pessoa ler a descrição de seu signo solar, e 
encontrar muitas coisas que não combinam com ela. Parte da explicação pode 
estar no restante do Mapa Astral, visto que ele é, literalmente, um “mapa” de 
potenciais internos, e, portanto, muita coisa se 
combina/influencia/exacerba/diminui. Por causa disso, é frequente até não 
nos identificarmos com nosso signo solar, pois algo mais está se destacando. 
Mas existe outra faceta: se visualizarmos a astrologia como padrões de 
comportamento de uma população, as descrições refletirão a maioria das 
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pessoas, mas não todas. Quando analisamos o eixo Introversão-Extroversão dos 
Tipos de Jung, é fácil concluir, mesmo sem procurar algum estudo do tipo, que 
a maioria das pessoas é extrovertida. Quando compreendemos como é a 
dinâmica desse eixo e em qual nos encaixamos, e voltarmos a ler sobre nosso 
signo solar, encontramos o seguinte: introvertidos comumente não se 
identificam com seus signos. Entretanto, se formos ler as mesmas características 
sob o viés introvertido, encontraremos muitas semelhanças. As descrições 
gerais dos signos refletem a população extrovertida. 
Este foi apenas um exemplo de como unir duas ferramentas, cuja proposta é 
semelhante (a lida com a psicologia humana), e conseguir complementá-las, 
desenvolvendo melhor nossas percepções e compreensões internas. 
E como unir isso tudo à dança? Agora é que entra a parte mais experimental da 
proposta. Sendo uma prática extremamente individual, posso apenas indicar 
métodos para que vocês tentem por si mesmas.  
Podemos usar a dança como suporte para explorar as diferentes partes de cada 
uma das ferramentas teóricas sugeridas, ou analisar a nossa dança e procurar 
perceber a teoria exposta na performance. 
Podemos estudar a qual Tipo Psicológico pertencemos e dançá-lo, observando 
como nos sentimos com relação a isso, e também dançar a nossa Sombra, ou 
seja, nosso Tipo oposto, tudo aquilo que está escondido dentro de nós – 
inclusive da gente. Ainda, podemos dançar os outros Tipos definidos, na busca 
de compreender outros tipos de percepção e, assim, desenvolver uma maior 
empatia pelos outros.Podemos analisar cada função da psique separadamente e 
dançá-las, observando cada qual a reação gerada, e ver como isso encaixa no 
nosso entendimento. E podemos simplesmente dançar e dançar, e depois 
observar como dançamos, o que sentimos quando dançamos, de que forma 
criamos, e então tentar captar que partes de si mesma estão se manifestando na 
sua dança, ou em alguma performance específica. 
Você pode se surpreender com os resultados. 
Com a astrologia, podemos dançar cada um dos arquétipos representados pelos 
signos, pelos planetas e outros astros. Podemos performar combinações do 
mapa, como signo e ascendente, ou algum planeta posicionado em uma 
determinada casa. Podemos observar na nossa dança que energia está ali se 
manifestando. É o seu signo solar? Seu Ascendente? Alguma outra coisa do 
Mapa? 
Podemos ir além e buscar experimentações com outras coisas que se associam à 
astrologia, como os elementos da natureza. E a partir destes podemos linkar 
com os chakras hindus, por exemplo. Tudo em prol do autoconhecimento. 
As possibilidades são quase infinitas. 
Mergulhe-se! 
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DARK CABARET 

 

O termo foi usado pela primeira vez em 

meados dos anos 90 por Sam Rosenthal no 

projeto:"Darkwave Mail-Order Catalog", em 

uma descrição do  Rozz Williams  / Gitane 

Demone  CD –intitulado  Dream Home 

Heartache. Dark cabaret pode ser uma 

simples descrição do tema e do humor de 

uma performance de um cabaré, porém mais 

recentemente tem vindo a se definir como um gênero musical que se inspira na 

estética do decadente dos cabarés risquè alemães da era Weimar, burlesco e 

vaudeville em seus shows com o estilo gótico. Cabaret/cabaré se refere ao 

espaço onde, por muito tempo eram realizados diversos tipos de 

entretenimento às classes abastadas. Diferente do espaço do teatro, nos cabarés, 

além só entretenimento artístico de diversos gêneros, o cliente também tinha 

acesso a comida e bebida – diz-se, inclusive, que o termo é uma derivação do 

termo 'taverna'. O tipo de entretenimento oferecido era considerado menos 

refinado (oposto à sofisticação de uma ópera, por exemplo) e abarcava uma 

grande variedade de performances voltadas ao 

público adulto tais como performances de 

música,dança, recitações, teatro, vaudeville (show 

de variedades) e teatro burlesco (sátiras caricatas e 

exageradas).É esperado que aspecto geral de tal 

ambiente seja degradado e decadente devido à sua  

natureza marginal de entretenimento. Esta 

atmosfera fica ainda mais evidente quando se 

toma como referência o cabaré risquè alemão já 

que para estes o período entre guerras foi 

particularmente desastroso: ficava no ar o saudosismo de uma nação outrora 
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poderosa, nos tempos do imperador, em comparação com a nova realidade 

democrática, cheia de derrotas e humilhações.Em nosso contexto pós-moderno, 

estas características são campo fértil para novos estilos e ao agregar o termo 

“Dark” sugere-se uma atmosfera ainda mais degradada, lúgubre e insalubre 

que reflete bem o sentimento de não-pertencimento, insatisfação, revolta ou 

apatia vividos pelas gerações recentes.  O Dark Cabaret é caracteristicamente 

dirigido por piano e por intensos vocais femininos ou masculinos influenciados 

pelo estilo de Kurt Weill, Marlene Dietrich, Alexander Vertinsky, ColePorter, 

Danny Elfman, Nina Hagen, PJ Harvey, Tom Waits, Tom Lehrer, Nick Cave, e 

até mesmo deRoxy Music/Brian Eno. A música também pode se basear em 

outro instrumento, como cello,violino, acordeão ou trompete.A saber: Sam 

Rosenthal é um músico, compositor, novelista e artista norte-americano, líder e 

fundador da banda Black Tape For a Blue Girl e do selo Projekt Records.No 

tribal, além das músicas, podemos incorporar e adaptar elementos dos figurinos 

usados pelos membros das bandas: inspirações vitorianas com rendas, babados, 

cartolas e listras ou elementos dos anos 1920. 
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DANÇA DO VENTRE, ANTROPOFAGIA E AUTORIA: FOME, 

NUTRIÇÃO E PRATO FEITO 

Quase  como cozinhar, construir e organizar os conhecimentos pode ser uma alquimia. 
Com doses de curiosidade, interesse, abertura, pesquisa, estudo, disponibilidade, 
humildade, respeito, sabedoria... e uma dose bem generosa de criticidade. O ato de 
cozinhar é extremamente pessoal, podendo ser passional e bem subjetivo. Não é a toa 
que cada receita é executada de uma forma, por cada mão, sendo impossível cozinhar 
algo exatamente igual a alguém ou ainda, agradar a todos os gostos. Misturo aqui 
meus ingredientes para servir um prato para ser apreciado, degustado, devorado por 
todos aqueles que como eu, apreciam a dança e especialmente a dança do ventre. 
 O pensamento crítico é o primeiro ingrediente dessa refeição. Vamos lá, como 
podemos definir, limitar, restringir ou até mesmo falar com tanta propriedade de uma 
dança que foi nomeada de dança do ventre pelos franceses (danse du ventre) - a França 
era então em 1930 uma grande potência mundial- e posteriormente chamada pelos 
norte-americanos de bellydance? Não é no mínimo de estranhar o paladar pensar que 
uma expressão como dança do ventre possa ser a responsável por abarcar uma 
quantidade enorme de danças de diversos países da região árabe? O nome que os 
egípcios deram a essa dança chamada de bellydance é Raqs El Sharq (em alguns 
lugares encontro como Raks El Shark), que em árabe significa Dança do Leste. Fico 
imaginando como seria se estrangeiros tivessem vindo ao Brasil e tivessem dado a uma 
dança nossa, como o funk por exemplo, o nome de dança do ventre, como seria? Nós 
usamos muito o ventre em várias danças brasileiras mas acho difícil de engolir uma 
forma dessa de se servir, e de servir a nossa dança. Contudo, seguindo essa linha de 
raciocínio,  essa tal dança do ventre foi e é muito consumida, e tem sido exportada 
principalmente pelo Egito desde 1940 com a explosão da indústria cinematográfica no 
país, que permitiu que vários países do ocidente tivessem acesso a essa dança.   
O nome dança árabe tem sido também muito usado, mas sinto ainda um sabor 
estranho quando chamo um conjunto de danças diversas de dança árabe e pra ser 
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honesta, é complicado assumir a posição de professora, pesquisadora e dançarina de 
uma dança que se propõe enquanto nome a agregar danças de países de até 
continentes diferentes.  Algumas das danças árabes mais famosas no Brasil são típicas 
de países diferentes  e algumas vezes a depender da região do país são dançadas de 
formas diferentes (são muitos os exemplos mas um deles é o khaleege). Fico um pouco 
menos entalada quando me refiro a estudar a dança do ventre egípcia,  mas ainda cabe 
pensarmos que num país cada região tem seu tempero, seu sotaque, seus trejeitos e 
suas danças. Como seria ensinar e dançar a dança brasileira? No mínimo teríamos que 
nos virar nos 30 para aprender, dançar  e ensinar uma vastidão de estilos como por 
exemplo o axé, o frevo, o samba de roda, o forró, o maracatu, o pagode, o funk...nossa! 
Já sinto embrulho no estômago só de pensar em como seria encarar esse desafio. Nessa 
primeira parte do preparo do prato, sugiro uma generosa dose de cautela, com reflexão 
e pensamento crítico. Aqui é preciso mexer com muito cuidado, parece uma panela 
cheia de coisas diferentes, que foram todas jogadas lá e misturadas para dar um bom 
caldo. Nessas horas é bom ter cuidado para não ir com muita fome ao pote. 
Para a segunda parte do preparo do prato, vamos fatiar um pouco esse ingrediente que 
ficou famoso através do movimento modernista do Brasil  entre 1920 e 1930. Apesar de 
ter sido escrito na forma de manifesto por Oswald de Andrade há quase cem anos 
atrás, a antropofagia caiu na boca do povo nos últimos anos.  A antropofagia é um ato 
ritualístico de comer  uma parte ou várias partes de um ser humano. Era uma prática 
religiosa dos índios tupinambás que foi reprimida pelos colonizadores portugueses no 
século 16 em sua violenta e bem-sucedida tentativa de impor sua cultura, sua religião e 
sua forma de pensar. A prática da antropofagia para os povos indígenas tem a ver com 
respeito e até mesmo admiração, por acreditarem que assim irão adquirir as 
habilidades, a força e a virilidade daquele prisioneiro. Dessa forma, o ato de comer o 
outro é literalmente uma prática de se alimentar daquilo que se acredita que pode te 
nutrir (Beatriz Azevedo. revistacult.uol.com.br  05.02.17). Para a poeta, cantora, 
compositora e autora do livro "Antropofagia - Palimpsesto Selvagem" (2016), Beatriz 
Azevedo, a antropofagia é uma forma de resistência contra a opressão. Para ela um 
grande equívoco é que "as pessoas percebem a antropofagia a partir do depoimento do 
alemão Hans Staden, que escapou do ritual antropofágico, voltou para a Europa e 
contou essa história. Se ele contou é porque não foi comido. Os índios o acharam 
covarde, carne fraca para se comer. Foi desprezado - os tupinambás o consideraram 
carne de quinta categoria, pois ficou com medo e começou a pedir perdão. A 
globalização come tudo. O critério dela é econômico, é a venda a qualquer preço. 
Vende sanduíche de minhoca, refrigerante de ácido sulfúrico. A antropofagia é a maior 
crítica possível ao capitalismo", em suas próprias palavras.  
Até então não está muito clara qual a relação entre o ingrediente antropofagia e o 
ingrediente dança do ventre, mas os dois juntos podem nos fazer saborear uma mistura 
que no contexto atual pode ser bem complementar. O termo antropofagia pode parecer 
um "raio gourmetizador" para os que estudam a dança do ventre, mas pensar que 
comemos aquilo que nos alimenta, que nos nutre, é bastante acessível. Num cenário 
onde servimos uma dança que carrega uma série de histórias, dos países de origem, do 
Brasil, e do processo de chegada ao nosso país, é no mínimo complicado pensar que os 
ingredientes são sempre os mesmos, nas mesmas dosagens. Cada corpo é um sujeito, 
dotado de uma história de vida e de um contexto sociopolítico. Esses corpos digerem 
esses alimentos e servem aquilo que podem (no sentido mais de potência mesmo do 
que de limitação) oferecer. Algumas pessoas dizem que cada país tem seu estilo de 
dança do ventre, e não tem mesmo? São formas de cozinhar, de estar no mundo e de 
dançar realmente diferentes. Outras pessoas chamam determinadas alquimias e 
misturas de "fusões". Algumas pesquisadoras e dançarinas criaram a dança tribal, onde 
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elementos da dança do ventre são misturados com elementos de outras danças como o 
flamenco, a dança indiana e outras. Esse gradiente aí de ingredientes, de elementos 
podem ser cozinhados e digeridos de formas diferentes. O que fica indigesto pra mim é 
entender como se dão esses intervalos desse gradiente que vai desde a chamada dança 
do ventre até a dança tribal e suas diferentes e complexas vertentes.   
Muitas fontes de dança do ventre citam, comentam e explicam momentos em que 
foram adicionadas pitadas de outras técnicas de dança a dança do ventre. Referências 
egípcias reconhecidas e respeitadas como a dançarina egípcia e pesquisadora Farida 
Fahmy em artigos do seu site oficial,  onde ela discute a evolução da dança egípcia e a 
mistura de elementos da dança tradicional e popular do Egito com elementos cênicos 
do teatro e de espetáculos de dança internacionais. Ela diz com todas as palavras que a 
dança egípcia foi moldada pelo balé, pelo teatro e pela música europeia. Um dos mais 
famosos e respeitados dançarinos do Egito, Mahmoud Reda, fundador da Trupe Reda, 
é responsável por um legado com sua trajetória na dança para o país, foi ginasta 
quando jovem e teve formação no balé clássico e no jazz. É importante conceber que 
essas figuras de grande influência para a dança do ventre no mundo todo até hoje, 
consumiram outras informações corporais e transformaram a dança egípcia num 
espetáculo cênico cheio de elementos agregados, somados. 
 Indo mais lá para trás na história, o famoso Cassino Badia que gerou boa parte das 
grandes estrelas da Golden Age do Egito foi fundado pela dançarina Síria Badia 
Massabni (em 1926) que agregou diversas influências artísticas (inclusive o Cancan 
francês)  para projetar comercialmente suas dançarinas e o seu negócio. O Cassino 
Badia e o trabalho de Farid e Reda (nos anos 1960) revolucionaram a estética da dança 
egípcia e portanto da chamada dança do ventre, com pitadas fortes de aromas e 
sabores de danças e ingredientes artísticos ocidentais, principalmente da Europa. 
Existem muitos mas muitos exemplos de artistas egípcios reconhecidos que beberam 
da fonte de outras áreas artísticas, a estrela Naima Akef (famosa a partir dos anos 1950) 
veio de família circense e nutriu a sua dança de muitos elementos do circo que foram 
absorvidos por ela e que ela levou de bagagem para servir nos palcos e filmes.  
Aquecendo ainda mais o caldeirão desse preparo do acompanhamento antropofágico 
do prato, trago a opinião da escritora Beatriz Azevedo sobre a essência da 
antropofagia. Para ela a essência está no olhar da inversão. Uma das dançarinas 
egípcias mais famosas do mundo foi Taheya Karioka e lá nos anos 1940 ela assistiu 
Carmen Miranda e se encantou pelo samba do Rio, passou então a misturar o ritmo em 
suas apresentações e por isso mudou seu sobrenome artístico para Karioka.  Um dos 
músicos mais famosos e reconhecidos do Egito, Hossam Ramzy trabalhou em 
orquestras da Europa e até hoje desenvolve estudos e experimentos com os ritmos 
árabe e outros de várias regiões do mundo. Ele compôs músicas de muito sucesso com 
o samba misturado com a percussão árabe, as quais foram e ainda são dançadas pelo 
mundo todo. Nem me ocupo mais em engasgar com a pergunta de quem come o que 
na dança do ventre porque entendo que as danças árabes passaram e passam por 
processos multidirecionais e difusos de antropofagia, assim como, ouso pensar, que 
outras muitas danças. A dançarina e pesquisadora baiana Joline Andrade estuda os 
processos de hibridação em dança tribal e entende esses movimentos como estratégias 
de transgressão em tempos de globalização contra hegemônica. Acredito então que se 
servir do ingrediente estudo e pesquisa seja a essência dessa parte da refeição que 
estou preparando.  Nesse sentido, retomo o estudo sobre a antropofagia citando a 
escritora e filósofa Marcia Tiburi quando argumenta que "Em Oswald, a antropofagia é 
o método por meio do qual se chega a coragem de pensar, apagada pela ação das 
teorias colonizadoras e suas catequeses entediantes" (Folha de São Paulo, 24.07.2016).  
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Na dança, seja ela qual for, assim como em qualquer arte, a fome nos move.  Talvez 
para viver seja preciso ter fome, de todo tipo. Vamos digerindo tudo que vivemos e nos 
construindo enquanto corpos e sujeitos. Os nutricionistas falam aquele chavão "somos 
o que comemos", e fico pensando que a nossa dança também é fruto do que nos 
alimentamos. Seguimos nos alimentando e digerindo tudo que nos é ofertado, que 
consumimos e  que buscamos. Nosso metabolismo vai digerir melhor algumas coisas 
do que outras mas a todo momento estamos nos tornando diferentes a partir do que 
nos enche, nos atravessa, nos preenche ou nos esvazia ou até mesmo no que provoca 
indigestão. Tudo que absorvemos e que vivenciamos se mostra no nosso corpo e 
portanto na nossa dança, se eu me nutro de cultura afrobrasileira, vou ver a cultura 
afrobrasileira no meu corpo e na minha dança e por aí vai. A antropofagia fala do ato 
de devorar aquilo que admiramos, que nos encanta, que precisamos. Parece ser acima 
de tudo, um ato de respeito e reconhecimento.  
Fico pensando se não é gasto de energia desnecessário ficar resistindo aos saborosos e 
suculentos quitutes que nos rodeiam, que nos permeiam, por pensar que estamos indo 
além de um suposto limite de mistura ou fusão (ou seja lá qual for o nome) num 
gradiente não tão bem definido entre uma suposta dança do ventre pura ou 
tradicional, de fusões contemporâneas, passando por um termo ainda mais marcante 
que se chama bellyfusion e que me trava um pouco a língua. Estou tendendo a pensar 
o devorar como uma arte da cultura humana e que é inevitável, porém requer o uso da 
ética, da consciência e da racionalização para lidar com esse desafio em ebulição. 
Encerrando essa parte do prato cito novamente a Marcia Tiburi sobre o ato de devorar 
na antropofagia: "A relação etimológica entre saber e sabor, que alguns defendem nas 
pedagogias atuais mais adocicadas, apaga o caráter bárbaro ao ato do conhecimento 
baseado no princípio da identidade, ele mesmo devoratório. "  
O prato principal dessa refeição já está servido, passo agora para a parte doce, a 
sobremesa. Sempre guardo um espaço para a sobremesa, fico desde o início da refeição 
imaginando como ela vai se encerrar e desejando que seja doce. O que me enche os 
olhos e me dá água na boca  em tudo isso que venho elaborando é exatamente a 
oportunidade de sermos autores, é a possibilidade da liberdade, é o entendimento de 
que o tempo todo podemos (e devemos) fazer escolhas. Nesse momento um dos 
principais ingredientes dessa refeição é a construção da autoria. Já ouvi falar que a 
sobremesa é a assinatura do chef. Como esse elemento pode ser usado aqui? Proponho 
adicionar muitas perguntas... como investimos o nosso potencial na construção de 
nossa autoria? E na nossa maturação íntima? (considerando que não há autor sem o 
sujeito por "trás"). Afinal, o que pode esse corpo e não aquele outro? "Inédito", 
"original" seria o "como" costuro com tudo que já existe? Para definirmos tantos 
"comos", meios e formas, é preciso escolher. A escolha parece ser a cereja do bolo nesse 
raciocínio. Do que preciso para escolher? É preciso investir em uma busca por 
autonomia, daquela que antes de qualquer discussão teórica me remete a liberdade. 
Uma vez possível pensar em desempenhar escolhas com certa autonomia, adicionamos 
a reflexão sobre as opções. 
E mais perguntas surgem: o que hoje o meu corpo percebe como opção?  As opções que 
eu hoje, autora, tenho a capacidade de determinar, dependem, sem dúvidas, do que eu, 
sujeito, me permiti, percebi e tive a oportunidade de conhecer. Tudo o que fazemos, 
como investimos o nosso viver, oportuniza a construção da "obra".  Na dança do 
ventre, como em qualquer outra dança, temos a opção de seguir receitas prontas e 
repeti-las. Podemos repetir com tamanha dedicação e empenho que podemos chegar a 
reproduzir receitas com muita exatidão. Essa prática de exercitar receitas é uma opção 
e pode ser um caminho bastante didático, contudo, penso que é extremamente 
prazeroso buscar ousar na receita, colocar uma pitada sua aqui, dar uma mexida ali e 
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fazer aquele toque final todo especial. Chega um momento em que é possível inventar 
receitas, com base na sua experiência, nas suas ferramentas e instrumentos, e a arte de 
cozinhar com a dança começa a ser mais instigante. O receio em inventar novos pratos 
e em servir refeições diferentes é frequente e legítimo, surge até o pensamento de que é 
possível se queimar, estragar a receita ou não agradar ao paladar de ninguém. Faz 
parte do processo.  
Ainda assim, arriscar uma criação autoral, fundamentada nas suas experiências e com 
seus ingredientes é gostoso! É sem sal demais comer e servir sempre aquele PF - prato 
feito, famoso por ser mais rápido, mais acessível e boa parte mais comercial, essa 
refeição pronta pode ser super funcional mas enjoa. Como é bom poder também ir 
num "selfservice" e se servir do que mais te agrada, ou até mesmo ter um menu onde 
escolhemos a nossa entrada, prato principal e sobremesa. No ato de cozinhar, como é 
gostoso escolher cada ingrediente, cada tempero e sua forma de uso no preparo e no 
prato. Tem momento pra tudo, a ocasião também faz a mesa e dizem que a fome é o 
melhor tempero.  Algumas vezes preciso comer ou até mesmo servir o PF mas sempre 
espero ansiosamente pelo "selfservice", pelo menu ou melhor ainda, por naquele 
domingo, cozinhar com minhas próprias mãos aquela refeição especial! 
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INTROSPECÇÃO- DARK FUSION 

Este não é meu primeiro contato com o mundo da escuridão, desde criança 
tenho inclinação para gostar de cemitérios, assuntos relacionados à morte e arte 
em geral. A primeira vez que tive contato na dança dark fusion foi em 2008 
quando pesquisava sobre “dança do ventre gótica”, me deparei com bailarinas 
em lindas performances, na qual ainda não sabia distinguir o estilo a qual as 
mesmas estavam dançando. Só em 2015 depois de fazer parte da coreografia O 
Cisne Negro (Tribal Fusion), passei a estudar cada vez mais sobre o assunto. 
Um ano depois surgira a coreografia intitulada Máscaras, não um Dark fusion, 
mas, usei referências do estilo para compor o personagem.  

Para criar este personagem das Máscaras, foi necessário um estado de 
introspecção, no qual busquei dentro de mim, todo aquele sentimento retraído 
de ódio, revolta, fragilidade e traição. Despedaçada, não conseguia ver meu 
rosto no espelho, então, cobri-o com um véu negro e de olhos fechados, 
experimentei movimentações que pudessem expressar todos esses sentimentos. 
Aos poucos percebi que ganhava forma, não era as máscaras e sim, algo novo, 
só não permiti que essa arte fosse engessada, ou seja, coreografada 
milimetricamente, deixei os movimentos fluírem de acordo com a melodia 
escolhida. E embora este experimento chamado de Introspecção tenha sido 
apresentada apenas uma única vez em um evento Gótico de 2016, ainda sim, 
realizei pesquisas para entender o que movia todo esse sentimento dentro de 
mim.  

Introspecção segundo o dicionário Aurélio é um substantivo feminino que 
caracteriza a reflexão que a pessoa faz sobre o que ocorre no seu íntimo, sobre 
suas experiências, observação e descrição do conteúdo, quer seja, pensamentos, 
comportamentos e sentimentos advindos da própria mente. É a reflexão do 
próprio eu, algo que fazemos consciente ou inconscientemente no nosso dia-a-
dia.  

É possível encontrar status de introspecção em outras expressões artísticas? 
Vejamos alguns exemplos: 

Na Literatura segundo Souza 2015, a introspecção ocorre quando os autores 
decidem explorar o interior dos seus personagens. O próprio autor faz análise 
da obra de Clarisse Lispector, Perto do Coração Selvagem, uma das autoras 
brasileiras mais conhecidas por seus trabalhos introspectivos. Souza explica que 
esse fato tem sentido quando o autor da obra “abandona a preocupação 
excessiva pela estética, pelos gêneros e dedica-se na busca da subjetividade de 
suas criaturas”.  

Na Wicca, encontramos a introspecção dentro da Deusa Tríplice que possui três 
fases: primeira é a donzela, jovem e indomável representada na fase da lua 
crescente. Na lua cheia ela se apresenta madura e mãe, derramando bênçãos aos 
seus filhos. Na última fase a Deusa é conhecida por ser a senhora da purificação 
e da destruição, sendo a sábia e anciã, permitindo que façamos introspecção e 
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análise de nossos erros, ocorrendo na lua minguante. Podemos também 
relacionar esses aspectos a Deusa Grega Hécate. 

Nas danças árabes a introspecção é bem destacada dentro do Taksim, onde a 
bailarina imagina que seu corpo é o próprio instrumento e desenvolve seus 
movimentos dentro de uma improvisação melódica, ou seja, não existe ensaio 
prévio. O que consiste em bastante estudo, repertório amplo de movimentos e 
principalmente, entregar-se e expressar seus sentimentos na dança. 

Outra dança que posso destacar é a contemporânea ou dança moderna. Na 
qual, faz uso também, de técnicas de introspecção para criação de um 
personagem. Segundo Reis 2015, essa dança trabalha a reflexão do indivíduo 
em torno do corpo, causando inquietações que visam relacionar o movimento 
com espaço. O autor ainda destaca que “sem requisição de um modelo único de 
corpo, ou seja, padrões de movimentos, simplesmente se constrói uma dança 
em cima da diversidade e singularidade de cada corpo”. 

Podemos concluir que no tribal fusion a introspecção tem mais força dentro do 
Dark Fusion, dança que procura expressar sentimentos mais profundos e 
obscuros da humanidade em forma de movimento, o que torna essa dança 
impactante visualmente.  

Por isso elaborei este experimento com um véu negro, cobrindo meu rosto 
ficando sem expressões faciais, deixando apenas meu corpo falar através de 
meus sentimentos, assim, possibilitou que as pessoas pudessem tirar suas 
próprias conclusões. Considero equivocado a forma de alguns bailarinos 
pensarem que Dark Fusion é fazer o famoso “carão”, usar preto, carregar bem a 
maquiagem e utilizar músicas em melodias carregadas de acordes em escalas 
menores. Sem um personagem, sem uma história, não se tem Dark Fusion. 
Pessoalmente, esse experimento possui muito de mim mesma e de minhas 
experiências pessoais, expressas em movimentos. 

Sabemos que cada um possui uma parte de si mesmo que é coberto por um véu 
negro, o medo de sentir ou o simples fato de querer esconder não significa que 
você seja fraco. Na verdade, uma hora ou outra esse véu é retirado e a poeira 
deste lhe trará memórias, podendo te machucar e fragilizar, então, permita-se 
sentir. Minha forma de lhe dar com experiências ruins é a dança, a escrita, 
minhas pinturas, onde coloco meus medos, frustrações e dores, transformando-
os em movimento, contando uma história através de personagens que 
representam a mim mesma.  

Então, pratique essa reflexão, seja um ser introspectivo, não só para sua dança, 
mas, para si mesmo, busque a melhor forma para lhe dar com suas dores, 
expresse-se, deixe que seus sentimentos invadam suas articulações, faça seu 
corpo mover, seu sangue ferver, feche os olhos antes de criar uma nova 
coreografia seja ela dentro do dark fusion ou não, medite, sinta-se vivo e antes 
de tudo, ame-se, pois nem toda cinza vira Fênix se não procurar a fonte que lhe 
traz de volta à vida.   
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Lady Wilma, natural de João pessoa-PB. Tecnóloga em Gestão Ambiental pelo 

IFPB. Escritora, pintora, estilista e bailarina pesquisadora de Industrial Dance 

desde 2012, dança do ventre, tribal e fusões desde 2014. Iniciou seus estudos na 

dança aos 8 anos de idade com balé clássico. Em 2015 entrou para 5ª Cia de Dança, 

permanecendo até 2016. Ministrou workshop de Industrial Dance no Studio Lunay 

em 2015 para o projeto Cultura em Movimento. Produz vídeos de dança para o 

projeto Cyber Industrial Dance Lantinoamerica desde 2015.  

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

VI SOLSTÍCIO DAS DEUSAS 

02 e 03/12/17 Florianópolis/SC 

(Resenhando) 

 

Por Annamaria Marques 

 

O Solstício das Deusas é um evento itinerante de Dança Tribal e seus 

subgêneros que tem por objetivo celebrar o Solstício de inverno e verão.  Essa 

foi a VI edição e desta vez na ilha da Magia, conhecida como Florianópolis. 

Foram dois dias de evento com apresentações, feira de expositores e aulas. 

Nesta edição, o evento reuniu diversas profissionais no campo da dança Estilo 

Tribal vindas de vários pontos do Brasil: Alinne Madelon (CE), Annamaria 

Marques (MG), Natália Espinosa (SP), Sara Félix (PR), Persephone Lefay (PR), 

Bruna Gomes (RS) e pela organizadora Gilmara Cruz. Os diversos estilos foram 

ministrados em aulas de 1h e 30 min em um fim de semana de muita dança e 

estudo.  Alunas interessadas e aplicadas em cada turma e muita troca de 

conhecimento entre as profissionais. No sábado à noite aconteceu o sarau no 
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excelente Templar Bier onde solistas e grupos deram o melhor de si e 

comemoraram juntas nesta festa linda. Contamos com a participação de 

bailarinas da região e de outros estados, todas trazendo seu melhor e 

expressando seu amor pela arte e por aquilo que o divino feminino representa. 

 

Annamaria Marques é Bailarina e  professora de Tribal Fusion e 

American Tribal Style. Diretora da cia Tribo Dannan de tribal fusion 

e da Trupe Andurá, primeira Cia dedicada ao ATSr em Minas Gerais. 

Proprietária do Atelier InFusion,  voltado para acessórios para dança 

tribal e vertentes. 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ACRÓPOLE TROPICAL 

(Tsifiteteli, Roma, Tribal Brasil e Afeto) 

 

Durante o curso de Tribal Brasil, do 
qual tive a honra de participar, me 
rendeu além de uma bagagem 
profissional, uma viagem muitas 
vezes ao profundo de mim mesma, 
aquela Hellen escondidas em suas 
limitações, inseguranças, aos poucos 
foi se remontando e reencontrando 
o melhor caminho a ser trilhado. 

Lembro-me das Caravanas as quais 
participei, lembro-me de estudar 
através de DVD os movimentos de 
Tribal Brasil, em 2012. Em dançar de 
chita, e de rosa quando todas as 
minhas voltas estavam de preto.  E 
foi assim, que comecei a 
desenvolver essa paixão e quando 
começou a ser admirado, e 
reconhecido, como uma vertente 
autônoma, com construções de uma 
cultura vivente e corre em minhas 
veias.  Não há como não se 
apaixonar, é de uma liberdade 
criativa infinita e não tem como 
gregos e troianos não se deixarem 
levar pelo ritmo, mistério e magia 
provocada por uma composição 
coreográfica diferenciada.  

 E nesse tacho, eu fui me vendo em 
um baião de dois, de três, de mil e 

uma possibilidades. E a beleza da 
etnia alheia também me provocava 
um encantamento e um desejo de 
aprendizagem. Nascendo os estudos 
de um dos ritmos mais gostosos e 
femininos da cultura ilevada 
helênica, e nesse caminho fui levada 
pelo povo Roma do qual sou 
pesquisadora e admiradora.  

E no meio de todas essas 
construções de retalhos de cores 
vivas, eu pude identificar conexões. 
Além disso, eu pude levar ao Brasil, 
toda essa minha vivencia, todo meu 
amor e minha dedicação. Sendo 
convidada para ministrar diversos 
workshops pelo país. O tour 
Acrópole Tropical, teve como 
objetivo, levar conhecimento 
multicultural através da história, 
dos ritmos, e de movimentos que no 
caso do Tribal Brasil, se encaixam 
perfeitamente, logicamente 
utilizamos das técnicas corporais, 
mas para mim, o grande desafio era 
demonstrar dentro do universo 
Tribal há muitos mundos a serem 
explorados.  

Dessa forma, viajei pelo Brasil, 
ministrando vários workshops e 
como citei acima, foi a melhor 
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colcha que eu poderia bordar. O 
início não poderia ser melhor, em 
Salvador- Bahia, realizamos os 
seminários: de Tsifiteteli Oriental e 
no copo, e com foco nos ciganos que 
vivem na Grécia.  Foi um encontro 
de almas, como se eu estivesse 
vivendo o melhor de mim, eu 
realmente me apaixonei e quando 
parti as lagrimas saltaram dos meus 
olhos. 

Passamos por João Pessoa -PB, 
participando da Caravana Tribal 
Nordeste, e levando a coreografia 
Acrópole Tropical, para o Show e 
mais uma vez, levando duas 
culturas diversas em uma 
perspectiva afro-brasileira. Assim, 
tour seguiu para Curitiba, foi um 
dos mais emocionantes (as meninas 
não queriam que aula terminasse) 
uma das alunas tocou o ritmo 
tsifeteteli, e no final, dancei a 
coreografia de Tribal Brasil, e 
mostrei a força Havasi no universo 
de Iansã.  

Em Florianópolis carreguei minhas 
baterias, entrando em um universo 
de aprofundamento na cultura 
Cigana, e no meu Eu. Descobri a 
dança vivencial, uma dança 
liberatória, (como na dança terapia 
aprendida 
em um curso 
em Paris – 
França). A 
dança 
vivencial 
pode curar, 
transforman
do dores e 
perguntas 
em arte e 
libertação. 
 Não sendo 

nada fácil se desprender das 
técnicas de improviso e dançar sem 
utilizar do raciocínio, apenas do 
instinto. Enfim, a última parada 
aconteceu no Rio de Janeiro – RJ. 
Uma verdadeira tenda cigana, 
muito amor envolvido e muita 
dedicação, senhoras com mais de 60 
anos dançando no copo, meninas de 
todas as idades, uma verdadeira 
democracia artística.  

Passar por tantos lugares, com 
Works, e aulas particulares, me 
ensinaram muito, cada, Studio, cada 
aluna com suas características 
particulares e apaixonantes. As 
demonstrações de afeto e dedicação 
foram incríveis, nossas bailarinas 
estão cada vez mais estudiosas.  

Voltei para Grécia com uma 
bagagem em maior, trouxe na mala 
muito afeto e belas histórias para 
contar. E aquela mocinha insegura, 
da qual falei no início do texto se 
transformou em uma profissional 
melhor.   

Quero aproveitar para agradecer a 
todas minhas alunas do coração, 
muitas se transformaram em amigas 
e colaboradoras quero deixar o meu 
cheiro especial para Giselle 
Coutinho, May Marques minhas 

novas 
colunistas 

no site. 
 Agradecer 

a Kilma 
Farias, 
minha 

mestra, e 
sua estada 
junto a 
mim, nesse 

caminho. 
Ao Ateliê 
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Art Cult da minha querida Beth 
Soares e ao Pedro Soares. A Evelise 
diretora da Casa Z Nordeste. Camila 
Nikcel do Studio OZ, a meu doce 
Sayonara Linhares da Casa Z. Ao 

Studio Tsara através da Viviane 
Alves pelo grandioso trabalho e ao 
Studio Oriente-se da nossa querida 
Patrícia Gia Nutt.  

 

 

 

Hellen Labrinos é professora de Tribal Brasil e diretora da Cia 
Maracatu Eros na Grécia. Estudante do curso técnicas aplicadas 
a Dança na Escola pública técnica de Atenas.  

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Jamila Salimpour (RIP) 

16 de agosto de 1926 – 08 de dezembro de 2017 


