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Editorial 

Escuras saudações leitores de nossa tribo! É 

com muita satisfação que apresentamos a vocês 

mais uma edição, a edição especial Dark, 4º 

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 4º edição. 

Mesmo com todas as dificuldades que 

enfrentamos, aqui estamos, mais uma vez, 

investindo nosso tempo e dedicação para 

ostentar a bandeira do Tribal. 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! A Revista é 

nossa! Boa leitura! Yeeeeeeeap!!! 

Gilmara Cruz 

“Qualquer árvore que queira tocar os céus, 

precisa ter raízes tão profundas que toquem 

antes o inferno” (Jung) 
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A EXPRESSÃO DE TRAUMAS PSICOLÓGICOS ATRAVÉS DA 

DANÇA 

 

Seria possível utilizar a dança como uma forma de tratamento para 

dificuldades e traumas psicológicos e emocionais? Seria ela tão poderosa a 

ponto de ser uma aliada da psicologia talvez? Se pararmos para pensar o que 

realmente a dança é e o que ela significa para cada um de nós, diríamos que por 

mais louco que pareça, ela pode sim ser uma grande facilitadora. A dança em 

sua essência é mais do que se conhece como expressão artística. Em sua história 

e nossa própria, como seres humanos, percebemos que a dança foi a primeira 

forma de comunicação humana, onde sentimentos, emoções, vontades eram 

expressos através dos movimentos do corpo, com níveis e intensidades 

diferentes que, comunicavam ao outro ou ao grupo as informações necessárias. 

Hoje temos a fala, a escrita e outras formas de linguagem que comunicam essas 

mesmas emoções, vontades, sentimentos e pensamentos, mas a dança, (ao eu 

ver) continua sendo a expressão e a forma de comunicação mais natural e 

sincera do ser humano. Infelizmente durante nossa evolução perdemos esse 

contato com o primitivo e o natural, e com aquilo que seria tão intrínseco a 

nossa existência. Essa maneira de nos comunicar, hoje já não é mais tão 

valorizada como antes, mas seu poder parece ser algo inimaginável que quem a 

utiliza, aprende novas formas de linguagem. Ou seria uma recuperação de algo 

que está “geneticamente” incorporado ao ser?  

  Desde que nascemos estamos destinados a experimentar todo tipo de 

situação e de alguma forma aprendermos com elas. Em sua maioria, quando 

somos pequenos, esse processo é uma aprendizagem positiva, pois aos poucos 

vamos aprendendo o que é considerado certo e errado nesse mundo social ao 

qual estamos inseridos. Mas em alguns momentos passamos por experiências 

realmente difíceis e que ficam armazenados em nossa memória. Nosso corpo 

reage conforme as aprendizagens que tivemos, e se em uma determinada 

situação recebemos ou experimentamos sensações negativas, por exemplo, há 

uma tendência a sentirmos a mesma coisa ou pelo menos algo parecido em 

situações semelhantes. Na maioria das vezes não temos consciência disso. Não 

temos consciência do que pode ter sido tão negativo a ponto de não 

conseguirmos realizar algum fato ou algo nesse sentido. Infelizmente ao longo 

de nosso desenvolvimento, vamos instalando certas dificuldades e carregando 

alguns traumas que podem e vão influenciar nossa vida adulta em algum 

momento.  

Vamos falar abertamente ok? Pessoas que sofreram algum tipo de 

violência na infância como violência física, psicológica, emocional ou até 

mesmo sexual, podem apresentar dificuldades com seu próprio corpo, com 

relacionamentos amorosos e etc. Pessoas que foram abandonadas por exemplo 
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pode hoje ter grande dificuldades com aceitação e sentirem-se rejeitadas por 

todos (estes são apenas exemplos ok? Não quer dizer que toda criança que foi 

abandonada, por exemplo, se sente assim certo?).  

Assim existem fatos que ocorreram e que foram vivenciados 

negativamente, que até o falar sobre, se torna um processo árduo e difícil 

demais, demandando tempo e sem uma certeza de que será realmente 

expressado completamente. Alguns traumas são tão enfadonhos e difíceis que 

necessitamos de toda a ajuda possível para superá-los. Traumas e fobias são por 

si só carregados de negatividade e muitas vezes se tornam um fardo pesado à 

pessoa que o carrega. As vezes são carregados por anos e anos a fio, ora sem ter 

consciência deles, ora sabendo que eles influenciam em seus comportamentos. E 

o que fazer para superar esses traumas?    

Bom, como vimos anteriormente, resgatar nossa essência pode ser uma 

boa opção. Hoje em dia, a dança tem sido cada vez mais recomendada para 

auxiliar em tratamentos de dificuldades psicológicas e emocionais como a 

depressão por exemplo, além de ser uma ótima aliada no aumento da qualidade 

de vida. Superando as barreiras impostas em relação a ser algo somente físico, 

hoje tem sido considerada como uma das melhores formas de complementar 

tratamentos, seja pela sua possibilidade de interação social ou mesmo pelo 

prazer resgatado em se sentir útil, vivo e capaz, por exemplo, porque apesar de 

ser algo de certa forma fácil de executar, a dança tem suas exigências e 

possibilita muitas vezes que as pessoas tomem consciência de que elas são 

capazes de realizar diversas “coisas” a partir de sua prática na dança.  

Mas agora me diga...  Seria possível alguém que sofreu abusos 

psicológicos em relação ao seu físico e cresceu com a ideia de que era “feio” 

pelo seu porte físico, encontrar acalento na prática da dança? Seria possível 

alguém que sofre abuso sexual encontrar na prática da dança do ventre ou do 

stiletto por exemplo, uma mudança em seu conceito sobre si mesmo?  

Sem ter certo ou errado, a dança proporciona a expressão desses traumas 

que a muito foram guardados, enterrados, na tentativa, muitas das vezes, de 

esquecê-los. O corpo traz à tona nossos traumas e porque não usá-los como 

forma de comunicar aquilo que sentimos sobre eles e quem sabe poder se 

identificar com outras histórias, possibilitando criar laços de motivação, luta e 

esperança?  

Partindo de um pressuposto de que o movimento reflete um padrão de 

pensamento do indivíduo e até de seus sentimentos, a dança pode ser uma 

forma criativa de expressar em um processo de integração emocional e social, 

mobilizando aspectos cognitivos e afetivos, aquilo que mais pode estar te 

machucando.  
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Dançar livremente é uma oportunidade de expressar emoções profundas 

através de seus movimentos, o que ne sempre é possível com palavras, e assim 

liberar tensões, bloqueios e transmitirmos assim a nossa essência de forma livre 

e até descompromissada, não é mesmo? 

 

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. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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DARK FUSION PARA INICIANTES – PENSAR E COREOGRAFAR  

 

O theatrical bellydance vem crescendo de forma mais ativa nos palcos, onde a 

dança mostra toda a sua primazia em horas de espetáculo. 

Atualmente no Brasil, eventos como Caravana Tribal Nordeste abrem um 

imenso leque de possibilidades para as várias ramificações tribalescas, dentre elas o 

teatro subjetivo representado por um bailarino (a) através de um personagem, ou seja, o 

personagem ganha forma humana e estilizada. 

Coreografar um personagem, como pensar para o desenvolvimento de tal? 

Primeiro de tudo, precisa-se saber movimentos de Ats (estilo tribal americano), 

pois se não tiver algum movimento do estilo tribal primitivo criado pela bailarina 

Carolena Neríccio é apenas fusão, e não tribal, por maior que seja a criatividade do que 

se quer exibir ao palco. 

Além de conhecer o Ats e praticar os movimentos, precisa-se também estudar o 

Tribal Fusão, pois o Dark é o mesmo tribal fusion, mas, além de mais rebruscado, é 

possamos dizer não só uma caricatura de momento, mas, uma personalidade tribo, que 

as iniciantes optam geralmente por alguns motivos como: Maquiagem, movimentos de 

ataque e suspensão, sentimentos represos e forma de liberdade, mais propriamente 

expressar momentos e ou palavras que não se consegue dizer verbalmente e por fim a 

realidade do estilo musical que costumam escutar no cotidiano, seja por influência de 

amigos ou não. 

Personagem, como pensar em algo? 

Podemos dizer que seja o segundo passo. 

Se prestarmos atenção os personagens são e estão dentro dos nossos ciclos de 

vida. A dança é uma ciência e uma filosofia fantástica. Ora, a morte é o primeiro 

personagem de medo e de latência da alma. A perca de um irmão, filho, pai e ou mãe, 

amigos; são temas de personagens ora intrínsecos ou não, mas, a pessoa enlutada 

geralmente age de forma silenciosa, maquinal... mas, outros há que chorem em silêncio, 

demonstrando apenas simbologias através de cores escuras e o não toque de objetos 

pessoais do féretro. 

Há também personagens sociais como bonecas, bruxas, palhaços, todos ligados a 

sociedade hoje mais ainda de forma natural, por exemplo, bonecas, filhas abastardas, 

intocáveis pelos que não estão dentro dos mesmos padrões sociais, e ou como 
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comumente ainda se pode ver, as famosas “meninas mimadas”, que são criadas dentro 

de uma bola de cristal, mas, que por vezes, vivem um falso estereótipo de sabedoria e de 

proteção. 

Personagens de época, remetendo a realidade brasileira, a escravidão do período 

colonial, portuguesas dentre outros caracteres de personagens que ainda hoje 

acompanham e fazem parte da nossa cultura, sendo expressos principalmente no período 

carnavalesco, levando em consideração que cada um de nós vivemos um personagem 

silencioso. 

Quando um iniciante se propõe a coreografar um personagem explicito ou não, é 

de muita valia observar os acessórios que geralmente são mais adequados ao estilo 

como: spikes, camafeus (se for algo de época), pulseiras envelhecidas, e claro se os 

ornamentos de braços e ou de cabeça (Headpiercing) possuem um grau de combinação 

com as vestes, pois o excesso se dá muitas das vezes por falta de estudo do que se quer 

mostrar e o exagero sem conexão o que acaba desconfigurando todo o arquétipo 

coreográfico e de sentido, pois a plateia é um juiz, que muitos julgam: “ o martelo é 

batido pela intensidade de palmas”, o que de fato não é bem assim, sempre levo em 

consideração que o novo é cativante, mas, preciso saber e ter coragem para sustentar o 

que faço e excelência na segurança do que quero falar através do meu corpo. 

O último e mais importante: A EXPRESSÃO FACIAL!!!!! 

A face precisa ser trabalhada com esmero, ora é simples entender: nem todo dark 

é triste, pois quantos não são os que levam um sorriso no rosto e lágrimas na alma?!  

O Brasil, ao representa-lo nem sempre temos dias felizes, e em sua história 

assim como a humanidade ele tem o seu vale de lágrimas, maior exemplo disto, a região 

Nordeste, onde a morte deixa as suas marcas enegrecidas nas faces e olhos de seus 

sobreviventes. Em outra forma de linguagem, a face fechada nem sempre é dor, como 

também a face feliz é alegria. O sentimento é algo que nas mais das vezes não se 

consegue dizer por meio de palavras, as vezes uma pequena lembrança a face já se torna 

diferente. Braços, pernas e corpo uma nomenclatura do que exprime o eu, trabalhá-los 

sempre: eis a palavra de ordem!  

 

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.  
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DANÇA DO VENTRE 

GOTHIC & DARK BELLYDANCE 

Entregando-se a experimentações contemporâneas da arte da dança do 

ventre sem se ater a um padrão, foi em meados da década de 90 que as 

dançarinas deram à luz o que viria a ser conhecido como fusões underground e 

obscuras na dança do ventre, popularmente chamadas de fusões dark, góticas e 

teatrais. Em resumo, o estilo funde elementos da subcultura gótica com a 

expressão da dança do ventre em seus variados formatos: moderna, tribal ou 

folclórica; marcado pelo repertório musical e figurino característico com 

influências vitorianas, renascentistas, noir, burlesco, punk, industrial e 

cibernética. 

A princípio, o movimento não se enquadrava numa 

categoria/terminologia própria, foi no ano de 2003 que a dançarina Tempest, da 

Califórnia-USA, fundou o site gothicbellydance.com1 com a necessidade de 

documentar o estilo que ganhava forma. O movimento teve ainda outro marco, 

em 2006, com o lançamento do DVD Gothic Bellydance2, produzido pela World 

Dance New York, com sua sequência, Revelations, sendo lançada em 2007. 

Apesar de suas diferenças, muitos nomes notáveis da cena underground da 

dança do ventre se reuniram nessas produções, tais como Raven, Blanca, Neon 

e Ariellah Aflalo, bem como músicas de compositores de destaque, como 

Solace, Knossos e Gypsy Caravan. 

O período foi marcado também pelo surgimento de eventos dedicados 

exclusivamente às fusões obscuras na dança do ventre, tais como o Gothla, 

criado por Tempest e Sashi na Califórnia-USA, considerado rapidamente como 

o maior festival para celebrar a cena underground na dança, com edições na 

Inglaterra, EUA, Espanha, Itália e Argentina, trazido para o Brasil em 2012 por 

Rhada Naschpitz, no Rio de Janeiro. Além deste, outros eventos notáveis da 

cena underground incluem o Lumem Obscura (USA), ShadowDance (USA) e, 

no Brasil, o Underworld Fusion Fest, por Aerith Asgard, em Curitiba. 

 

Para começar a dançar 

A obra “Raqs Gothique: Decolonizing Belly Dance”3, de Tina Frühauf, 

publicada em 2009, traz uma interpretação da dança experimental no contexto 

de diferentes estilos musicais, composição estética e novos espaços para 

performance – de shows de rock com a participação de bandas do estilo às 

intervenções em pubs e festivais de temas diversos com DJ’s de World Music – 

                                                             
1
 Disponível em http://www.gothicbellydance.com 

2
 Disponível em https://worlddancenewyork.com/products/gothic-bellydance 

3
 FRUHAULF, Tina. Raqs Gothique: Decolonizing Belly Dance. MIT Press, 2009. Disponível em: 

https://www.academia.edu/3102673/Raqs_Gothique_Decolonizing_Belly_Dance 
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uma leitura mais que recomendada para quem deseja iniciar na arte das fusões 

underground. 

Não é preciso ser adepto da subcultura gótica para realizar uma 

performance de fusão, mas compreender o movimento através da música, arte e 

literatura é crucial para uma interpretação de qualidade. Aprenda os 

movimentos para então estilizá-los, absorva os ritmos e então, sinta-os na 

grande alquimia que é a dança experimental. 

Você pode se basear numa época, num movimento da contracultura, 

num clássico literário ou do cinema: as possibilidades são muitas. Sua 

caracterização estética também não precisa se resumir aos tons escuros, como 

preto, roxo e vermelho; tons metálicos, de branco e creme são muito utilizados 

para trazer uma sensação fantasmagórica e sobrenatural, por exemplo. 

Elementos como renda, couro, vinil, látex, veludo, gaze e cetin são 

comuns entre as adeptas do estilo, mas nada te impede de ir contra as 

tendências e contar a sua própria história. Em resumo, o conceito estético tem a 

mais a ver com a intenção, a atitude que você deseja transmitir que pela 

representação das cores e traços em si. 

 

Formada em Comunicação e movida pela Dança, Melissa 

Souza é natural de Jundiaí-SP, contista e romancista 

publicada, dançarina, pesquisadora e produtora na área da 

dança e cultura alternativa, além de atuar com assessoria e 

consultoria em mídias digitais para empreendedores e 

artistas. Criou e administrou o portal Tribal Archive entre 

2016 e 2018. 

http://melissa.art.br | melissa.art@outlook.com | (11) 9.9595-9939 
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ENTREVISTA COM ARIELLAH AFLALO 

Por: Gilmara Cruz 
Tradução: Marjorye Maciel 

Revisão: Felipe Fuches 

 
1. Saudações Ariellah! Satisfação em tê-la em nossa Revista! Para 

começar, peço que nos conte sua história na Dança e como foi o processo de 

criação e as questões que influenciaram a criação de um novo estilo chamado 

Dark Fusion.  
Ariellah: Olá! É um prazer ser convidada para ser entrevistada por você! 

Obrigada por se interessar em minha história e em  minhas ideias e 

experiências! O Dark Fusion surgiu em meados dos anos 2000, depois de ser 

chamado de Gothic Belly Dance por um breve período. Eu criei este termo Dark 

Fusion, a fim de dissociar com o termo Gothic Belly Dance, como havia e há 

noções em torno do uso da palavra gótica. Este gênero tem sido geralmente mal 

entendido e então eu queria difundir essa noção e mostrar às pessoas que esse 

gênero é baseado no Tribal Fusion e não precisa ser “gótico” ou “assustador”. 

Em minha jornada pessoal de dança, não pretendia ser rotulada como nada 

além de uma dançarina; escuro, luz, feliz, triste, gótico, tribal, dança do ventre, 

uma dançarina que se expressa conforme a musa me inspira. No entanto, 

parecia que havia um impulso para rotular minha arte e meu estilo pelos 

outros. O termo Dark Fusion pede uma explicação em meu histórico de 

movimentos. Eu aprendi primeiro dança folclórica Berbere Argelina e depois 

fui diretamente para o Tribal Fusion com Rachel Brice. Eu estudei com ela 3-4 

vezes por semana durante muitos anos. Eu também fui membro fundador de 
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sua primeira companhia de dança, The Indigo. Eu também tive aulas com Fat 

Chance Belly Dance. E também tive mais de uma década de treinamento com a 

Royal Academy of Dance da Inglaterra no Ballet Clássico. Então meu estilo era 

um híbrido entre folclórico, tribal fusion , ATS, balé e meu próprio estilo e sabor 

que eu fui encorajada a dominar pela minha professora, Rachel Brice. Então eu 

estava sempre fundindo meu próprio estilo de movimento das pistas de dança 

dos clubes noturnos góticos, onde passei muito do meu tempo. Na minha 

opinião, os primeiros bailarinos de “gothic belly dance” ou “dark fusion”, 

estavam muitos anos antes de mim, dançando livremente nas pistas de dança 

dos clubes góticos noturnos. Eles usavam saias longas pretas e tinham cintos de 

corrente, longos cabelos negros e às vezes usavam pequenos head pieces deusa 

da lua em torno do cabelo, mas seu movimento, o movimento de braços fluidos 

pelo espaço, no ritmo da música gótica melancólica é o que os fez hipnotizantes 

... e seu trabalho de pé e movimento do tronco. Eles permitiram que a música 

gótica carregasse e empurrasse o movimento deles. Foi lindo e eu fui inspirada 

por isso. No entanto, sempre mantive meu estilo pessoal de livre 

movimentação. Até hoje, eu danço meu próprio jeito , seguindo como a música 

me diz para me mover, nas pistas de dança dos clubes noturnos góticos. É onde 

você verá a verdadeira dança Dark Fusion acontecer. 

 

2. Algumas bailarinas 

consideram que o Dark Fusion está 

além e não necessariamente precisa 

ter uma base relacionada à Dança 

Tribal. O que pensa sobre isso? 

Ariellah: Como você pode ver na 

minha resposta anterior, você 

absolutamente precisa ter um forte 

conhecimento técnico de tribal fusion 

para conhecer e executar o Dark 

Fusion. É imperativo. O vocabulário 

de tribal fusion é a base do Dark 

Fusion. 

 

3. Acredito que uma fusão baseada 

na Dança do ventre e no gótico se 

difere do estilo Dark Fusion, pois 

este tem sua base na dança tribal e 

pode ir além. Mas há quem discorde 

desse pensamento. Como você 

diferencia o estilo Gothic Bellydance do Dark Fusion Bellydance? 

Ariellah: Acredito que respondi a esta pergunta em respostas anteriores. Gothic 

Belly Dance e Dark Fusion Belly Dance são um só. Eles são a mesma coisa. 
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4. Quais trabalhos no mundo você tem admirado? Quais bailarinas poderia 

citar? 

Ariellah: Eu admiro muito Piny e Leo Orchidaceae. Eu as vi dançar pela 

primeira vez em março de 2016 e meu queixo caiu. Eu estava hipnotizada, mas 

foi além disso. Eu vi duas artistas que não estavam apenas fazendo algo 

completame nte diferente, nos movimentos, mas todos os seus maneirismos em 

movimentos, sua expressão ou a ausência de uma algumas vezes, sua 

abordagem, sua autenticidade, sua extensa experiência e prática em outras 

formas de dança, tudo brilhou e se alinhou para criar algum novo tipo de obra-

prima. Isso foi o que pensei no momento em que as vi pela primeira vez. 

NUNCA antes eu tinha sido motivada e tão levada com um intérprete em nossa 

comunidade. Elas são incríveis. Eu também admiro Anasma, Mira Betz e Idhun. 

Elas são todas dançarinas tecnicamente incríveis, algumas até mestres, e elas 

também são tão emotivas e poderosas em suas danças.  

 

5.Conte-nos um pouco sobre a criação de sua companhia Deshret Dance 

Company. Como é seu trabalho de diretora dentro da Cia?  

Ariellah: Eu fundei a Deshret Dance Company no início de 2007. Ela era 

composta de dançarinos que foram meus alunos por muitos anos. Eu tinha o 

desejo de trazer a vida visões maiores da arte. Aquelas que exigiam mais do que 

apenas meu próprio corpo/recipiente para dar a elas o sopro da vida . Este 

grupo de dançarinos ficou juntos até cerca de 2010. Nós nos separamos devido 

à minha agenda de turnês e também uma mudança na minha vontade de 

trabalhar com mais dos meus colegas. A partir daí, a DDC ganhou uma nova 

fase, realizando diversas apresentações com dançarinos convidados, como 
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Elizabeth Strong, Kendra Katz, Andrea Sendek e mais. Sua encarnação mais 

recente é composta de dançarinos, mais uma vez, que estudaram comigo por 

anos. O futuro próximo de Deshret verá um grupo sólido de dançarinos. 

Deshret, desde os seus primórdios, sempre foi uma companhia de dança 

performática que força os limites da dança do Oriente Médio e, desde a sua 

primeira apresentação, trouxe a teatralidade para a dança também. Muita 

teatralidade e enredo. E permanece assim até hoje. 

 

6. Atualmente percebo uma tendência grandiosa com a fusão do estilo Dark 

Fusion com a Dança Contemporânea. Esta já estava se alinhando com o Tribal 

Fusion, mas está se expandindo cada vez mais. O que acha a respeito disso?  

Ariellah: Eu não estou muito familiarizada com esta fusão de Dança 

Contemporânea e Dark Fusion, no entanto, eu posso falar das expansões do 

Tribal Fusion e evolução e eu acho que a arte está sempre evoluindo e ver essa 

forma de dança crescer e evoluir, florescer e se transformar em uma dança 

inteiramente nova, é INCRÍVEL! E eu amo assistir tudo isso acontecer. 

 
 

7. Como é seu trabalho de composição coreográfica para seus solos de Dark 

Fusion?  

Ariellah: Minha musa sempre foi música. A música me inspira a me mover e a 

sentir. Profundamente. E minha vida, minhas experiências de vida me pedem 

para falar sobre elas. Meus solos são autênticos e honestos e vêm de um lugar 

dentro de mim, minha vida é sempre a musa, assim como a música. 
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8. Em 2015 tive a oportunidade de estudar com você no evento Gothla aqui no 
Brasil e tenho curiosidade em saber o que você achou de nosso país, de nossa 
dança, de nossos estilos e de nossa cena de Dança. Poderia nos contar como 
foi a experiência em visitar o Brasil?  
Ariellah: Estou tão feliz que tivemos a chance de treinar juntas! Obrigada por 
comparecer e participar em 2015! O Brasil e os bailarinos do Brasil têm um 
lugar especial no meu coração. Eles apoiaram minha arte e o que eu faço desde 
o começo e eu volto lá ano após ano e vejo os dançarinos crescendo e evoluindo 
também. Eu acho que há muita paixão e dedicação nos corações dos dançarinos 
do Brasil e é lindo. E eu estarei de volta, ensinando no Brasil este ano! 7 a 9 de 
dezembro de 2018 no Underworld Fusion Festival! Espero ver você e outros por 
aí! Eu espero que vocês participem! 
 

9. Você acredita ser essencial o estudo do ATS para as bailarinas iniciantes e 

adeptas do estilo Dark Fusion? 

Ariellah: Não tenho certeza se conhecer os movimentos intimamente é 

essencial, mas acho que é preferível. E eu acho que é imperativo que os 

dançarinos conheçam sua história e que os movimentos do ATS são a base e a 

fundação na qual o Tribal Fusion e todas as outras “fusões” nasceram, a partir 

de então. 

 

10. Existem muitas questões que envolvem o estilo Dark Fusion e no Brasil 

existem algumas polêmicas a respeito deste conceito. Partindo disso, gostaria 

que você esclarecesse o que de fato é o Dark Fusion. Como você sugere que as 

adeptas deste estilo possam trabalhar e qual o sentido da palavra “Dark” 

dentro dessa fusão. 

Ariellah: Acredito que já respondi a esta pergunta na primeira pergunta acima. 

Mas eu posso adicionar uma explicação sobre a 

palavra “dark” em dark fusion… esta conotação 

não é sobre usar preto, ser triste ou assustador. 

Dark é sobre abraçar o lado obscuro de nós 

mesmos e da vida. A lua, os tristes tempos da 

vida, mas não apenas os momentos tristes, mas 

TODA a gama de emoções e vidas humanas. Eu 

sinto que Dark Fusion abrange todas as facetas, 

muito parecido com a subcultura gótica onde, 

nessa cultura, sentir-se triste ou “real” ou ser 

honesto sobre quem você é, não está oculto. E é 

sobre ser único e se expressar de formas 

criativas. Formas que se sintam honestas e boas 

e verdadeiras consigo mesmas.  
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11. Quais conselhos você daria para 

uma bailarina que já tem alguns 

anos na Dança Tribal e no Dark 

Fusion, mas que sente necessidade 

de se aprimorar cada vez mais? O 

que você acha necessário para essa 

evolução dentro do estilo?  

Ariellah: Sempre meu conselho é 

prática. Faça quantas aulas você 

puder. Mas tenha um professor com 

o qual você treine consistentemente, 

para ter um feedback consistente e 

apoio à medida que você cresce e 

alcança o próximo nível. E também 

para que você tenha uma linhagem 

consistente de aprendizado. Ma s 

também, encontre “parceiros de 

treino”, dançarinos com quem você 

se encontra uma vez por semana ou 

mais e pratique juntos. A prática 

consistente é a chave para o 

crescimento e também para a 

compreensão de cada movimento e para se tornar um mestre. Certifique-se de 

entender completamente o nosso vocabulário antes de ensinar ou se apresentar. 

É muito importante elevar nossa forma de dança e manter sua integridade. 

 

12. Você experimenta dialogar sua dança com algumas leituras de livros e/ou 

histórias que gosta de ler? Quais autores costuma influenciar sua arte? Quais 

deles você indicaria para as bailarinas?  

Ariellah: Eu leio todos os tipos de livros. Ultimamente, principalmente poesia. 

HA! Na verdade, durante toda a minha vida, sempre li mais poesia. Rumi e 

Pablo Neruda me influenciam mais. Entre outros. Mas, na verdade, minha vida 

influencia minha arte. O que eu experimentei na minha vida, eu trago para o 

palco. Se outros dançarinos querem recomendações sobre autores de livros 

sobre dança, acho que Twyla Tharp é uma excelente escolha. Ela tem muitos 

livros sobre dança e o processo criativo. 

 

13. O que acha que não pode faltar em uma bailarina e em uma apresentação? 

O que mais te emociona ao ver uma bailarina no palco? 

Ariellah: Sua honestidade / autenticidade e sua presença de palco, bem como 

uma técnica forte. Estas 3 coisas juntas fazem um artista poderosa e que respeita 

a forma de arte. 
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14. Sua vida teve alguma mudança depois que você adentrou a esse mundo da 

arte de dançar? Quais são os benefícios que você percebeu obter a partir dela? 

Ariellah: Eu tenho dançado desde os 3 anos. Eu não consigo pensar em uma 

época em que não estava dançando. Dançar é a minha vida. Não mudou a 

minha vida, é a minha vida e não consigo pensar na minha vida sem ela. Eu 

posso te dizer que a dança traz ao meu coração verdadeira e pura alegria. 

Especialmente exploração de movimentos livres na boate gótica. Alimenta 

minha alma e cria paz e contentamento. Dançar também me permite estar mais 

em contato com meu corpo, e isso é algo que é tão precioso. Também mantém 

meu corpo forte e me mantém saudável, duas coisas importantes à medida que 

envelhecemos.   

 

15. Quais são suas expectativas de futuro relacionadas à sua Dança? Planos, 

projetos, ideias, vontades... 

Ariellah: Espero continuar dançando por muito mais tempo! HA! Eu estaria 

perdida sem isso. Eu tenho sido a única produtora de um evento de arte 

performance Dark chamado Shadow Dance por 12 anos e está muito forte. Eu 

estou trabalhando agora em expandi-lo e estou esperançosa para esta nova 

expansão e o que isso traz em termos de me permitir trazer mais arte para este 

mundo. Por enquanto estou 

treinando 6 dias por semana e 

tenho uma trajetória de 

crescimento e masterização de 

movimentos no momento. Este é o 

meu caminho atual. Continuar 

aprendendo e criando. 

 

16. Satisfação em poder ter esse 

breve diálogo contigo. Obrigada 

por compartilhar conosco e com 

nossos leitores um pouco de você 

e um pouco sobre o teu estilo. No 

Brasil, existem muitas bailarinas 

que adorariam fazer aula contigo! 

Por favor, deixe uma mensagem 

para as bailarinas do Brasil. E 

espero vê-la em breve!  

Ariellah: Dançarinos, sinto sua falta e espero trabalhar com todos vocês em 

dezembro de 2018! Quero enviar-lhes uma mensagem para continuar 

acreditando em si mesmo e no que vocês têm a dizer. Queremos ouvir e ver o 
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que vocês têm a dizer. Mostrem-nos! Continuem indo para as aulas / 

workshops e praticando o máximo possível e aprendendo e crescendo e 

crescendo e aprendendo e permitindo que a base técnica forte que vocês 

constroem, ajude na expressão completa de sua arte. 

Eu quero vê-los! Eu apoio todos vocês em dançar com seu coração e dançar com 
técnica forte.  
 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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DARK FUSION: UMA VISÃO 

Tradução: Gilmara Cruz 

Desde pequena sempre senti afinidade pelas coisas estranhas, pouco comuns ou 

diferentes. Não porque tivesse algo contra o comum, mas porque simplesmente 

assim era minha personalidade. Sempre me empenhei em demonstrar que meus 

gostos não eram maus ou negativos, mas enchiam meu espírito e não podiam 

ser negativos, só eram diferentes. Com o tempo questionei se realmente eu 

estava em um caminho equivocado e pouco tempo depois comecei a dar-me 

explicações para justificar e defender minha postura e não demorou para me 

deixar entediada e deixei isso de lado para sempre e simplesmente me dediquei 

a reafirmar meus gostos e construir uma teoria simples para meu espírito.  

O ser humano se acostumou a viver abaixo da luz, a conhecer as opções, a 

diferenciar uma coisa da outra e a julgar o que está bem ou mal. Aprendeu a ser 

abaixo da luz, do olhar dos outros e não de si mesmo. A luz nos concede uma 

personalidade, uma diferenciação: culto ou inculto, correto ou incorreto, bonito 

ou feio, bem ou mal. 

A luz nos revela como pessoas distintas e terminamos temendo o desconhecido, 

o que há na escuridão, ou para mim, o que há dentro de nós mesmos. Mas isso 

se trata só de um medo humano, “não podemos conceber algo bom como a 

escuridão”. Isso é uma simples concepção humana, a qual não está mal, já que 

não entenderíamos a escuridão sem ter conhecido a luz.  

Se pode submergir em sua escuridão, entrar nela sem nenhum medo, você a 

terá dissolvido. Terá desaparecido seus medos. Na escuridão se suprimem as 

distinções, ela te envolve e te aceita, não como um ser diferente, simplesmente 

ela aceita a todos sem nenhuma diferenciação.  

Esta é uma prática que aplico a meu espírito, para dançar, criar, sonhar e viver. 

Assim, me permito ser o que eu decido ser, sem me julgar ou criticar. Nada está 

mal, nada é estranho, nem feio e nem bonito! Simplesmente é!!! Faço para mim 

e para meu espírito porque não existe mais nada a meu redor, somente aquilo 

que quero que exista.  

 

Rossana Mirabal, Bailarina e Arquiteta Venezuelana, iniciou os 

seus estudos de tribal dark fusion na escola  Sombras Tribal de 

Akzara Martini, e atualmente é professora de tribal no estudio 

de dancas femininas Flor De Lotus em Curitiba. 
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ENTREVISTA COM AKZARA MARTINI 

Por Gilmara Cruz 

1. Seja bem vinda a Revista Tribalizando! É um prazer tê-la em nossa 

edição especial Dark Fusion!! Conte-nos um pouco de sua história na Dança e 

como adentrou a este estilo maravilhoso chamado Dark Fusion? 

Akzara: Muito obrigada pela entrevista, estou muito animada por fazer parte 

disso, uma honra para mim! Comecei a dançar muito jovem, desde o colégio, 

participei de todas as danças e estava em atividades extracurriculares. Aos 14 

anos formalmente comecei na dança árabe e eu não conseguia parar, eu amei 

desde o início, assumir simultaneamente as classes hip hop, jazz, 

contemporâneo, flamenco, Tribal entre muitas outras disciplinas, sendo sempre 

o meu mais forte a Dança do Ventre, estudando com professores nacionais e 

internacionais reconhecidos. Gradualmente me dei conta de que nenhum desses 

estilos por si só me satisfazia completamente, então no meu quarto quando eu 

praticava, colocava a música que eu gostava (rock ou eletrônico) e dançava 

livremente. Comecei a perceber que o resultado era uma fusão de todas as 

danças aprendidas e, desse modo, me sentia completa e satisfeita. 

Eu me atrevi um dia, depois de cerca de 10 anos de treinamento, a  me inscrever 

em uma competição de fusão e foi quando eu coloquei uma coreografia do meu 

próprio estilo. Fui a vencedora da competição e observei que o público reagiu 

muito bem ao estilo, então eu comecei a explorar mais e mais dentro dele, para 

fazer apresentações em vários locais, tanto de rock e dança e foi revelando essa 

nova fusão. Aos poucos, tornei-me interessada em ensinar, porque já tinha 

ensinado dança árabe, mas nunca no meu próprio estilo, então eu comecei a 
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organizar um currículo de estudos, agora que eu uso nas sombras, a minha 

escola de dança.  

 

2. Como surgiu a ideia de utilizar movimentos do Hip Hop para fusões 

que envolvem a música Metal e Rock? 

Akzara: O Hip hop sempre foi um dos meus estilos de dança favoritos, tem 

muita atitude, força e diversidade e isso me parece coincidir com as principais 

características do Rock. Quando se dança uma música, você deve representar 

perfeitamente a energia e cada nota musical com o corpo, e só com a dança 

árabe não foi suficiente para eu encenar a força dessa música, então eu uso a 

técnica do hip hop como ferramenta para destacar este poder e atitude na 

música. 

 

3. Qual conceito você daria ao estilo “Dark Fusion”? Como esse estilo 

pode ser trabalhado em sua visão e o que é o Dark Fusion em sua totalidade 

para você? 

Akzara: O Dark Fusion é um termo muito amplo, na verdade, se você pesquisar 

o Dark Fusion no Youtube você perceberá que o resultado é muito diverso, todo 

mundo interpreta de uma maneira diferente, porém o que geralmente prevalece 

é o ambiente escuro que eles têm a coreografia, é apontar que o lado negro do 

ser humano que não devemos esconder. Eu sinto que se estamos conscientes da 

nossa escuridão, podemos apreciar mais a luz que está em nós e, como artistas, 

é nossa missão levar esta mensagem ao público. 

 

4. No Brasil temos algumas resistências a esse estilo, inclusive com 

pessoas envolvidas com a Dança. Como é a aceitação das pessoas em seu 

país? Como foi abrir uma escola voltada 

somente a este estilo? 

Akzara: Meu país não é roqueiro por 

natureza, são uma minoria  e não tem 

muitos espaços dedicados à projeção 

cultural para estes estilos alternativos 

musicalmente, no entanto, tem sido uma 

tarefa árdua tentar mudar a mentalidade 

do espectador e da sociedade em geral , 

porque no começo, quando chegaram 

algumas oportunidades de nos apresentar, 

tentamos fazer muito bem, ser tão 

profissional quanto possível, tendo o 

cuidado de cada detalhe da apresentação, 

olhar para o público e ver a arte e o grande 

trabalho por trás aqueles 5 minutos de 

dança, e foi assim que pouco a pouco a 
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mentalidade estava mudando. Temos cerca de 

200 alunos da escola, onde 80% não ouve rock 

e música eletrônica, mas eles caíram no estilo 

de amor para vê-lo em uma apresentação, a 

sua diversidade, a inclusão é na nossa escola, 

porque a partir do mais gordo ou magro ou 

alto ou baixo, velho ou jovem pode participar 

de nossas apresentações, também temos 

focado em fazer produções de alto nível para 

mostrar o trabalho dos nossos alunos, ano 

após ano, e que fez com que o público nos 

enxergasse de forma diferente . Respeito é 

algo que é ganho. 

 

5. Conte-nos um pouco sobre o grupo 

criado em 2012 Fusion "Abstrakta". 

Akzara: Abstrakta nasceu devido à necessidade de fazer diversos espetáculos, 

fundindo o talento de grandes artistas do nosso país, cada um destacado em 

sua área e contribuindo com seu grão de areia para as composições. Seus 

membros estavam mudando, mas seus principais membros eram: Andrea Felce, 

Yvonne Briones, Lilian Reyes, Gerardo Márquez, Vanessa Portillo, Harrys Yusti, 

Stephanie Corro e eu. Cada apresentação foi muito diferente da outra e nós 

adoramos isso. Hoje, cada membro desse grupo está fora da Venezuela, com 

exceção de Andrea Felce, porque cada um teve que emigrar por causa da 

devastadora crise econômica que estamos vivenciando no país. 

 

6. Em 2017, você viajou para Las Vegas para estudar no Tribal Massive 
com excelentes professores do estilo Tribal. E você teve a oportunidade de 
apresentar um solo de seu próprio estilo e também apresentar-se com Amy 
Sigil e um grupo de estudantes de ITS no palco do festival. Conte-nos como 
foi essa experiência. 
Akzara: Sem dúvida, a melhor experiência que tive em minha carreira, 
conectar-me com pessoas de todo o mundo, aprender com professores tão 
admirados e profissionais e não apenas em nível técnico, mas também de suas 
experiências no campo profissional da dança. Receber tantos bons comentários 
e oportunidades de trabalho e colaborações incríveis como sendo um 
embaixador para a marca de dancewear de Nova Iorque D.Webb Designs. 
Conhecer, aprender e dançar com Amy Sigil foi um sonho tornado realidade, 
um ser humano incrível e uma mente brilhante. Estar nesse palco foi muito 
emocionante. Sem dúvida alguma é algo que quero repetir e uma experiência 
recomendada para todos os meus colegas 
 
7. Gostaríamos de conhecer mais sobre a proposta do Shadows Tribal 
Production, suas histórias de fantasias e seus belíssimos espetáculos que 
trabalham dança, palco, tecnologia áudiovisual e efeitos especiais. Como tudo 



24 
 

24 
 

acontece? Conte-nos sobre “A voz da sua Sombra”, “pegadas”, “Essência” e 
“Entre as sombras”.  
Akzara: Minhas produções são uma extensão da minha mente, eu amo criar, e 
muitas vezes não podemos torná-las mais ambiciosas por causa das limitações 
nos recursos que temos em nosso país, mas fazemos todo o possível para torná-
las chamativas e cuidar de cada detalhe para proporcionar uma experiência 
imersiva para cada pessoa que comparece. 
As questões vêm à mente e eu começo a trabalhar com minha grande equipe de 
voluntários, que são os que fazem tudo o que é possível, nós investigamos, nós 
projetamos, fazemos mixes e audiovisuais, há um ótimo comitê para cada área 
que me ajuda a realizar tudo. Os alunos geralmente são muito comprometidos e 
responsáveis, temos uma forte regra de permanência para participar dessas 
produções, porque o principal para nós é a qualidade do que oferecemos ao 
público. Cada produção é totalmente diferente da outra em temática, 
musicalização, coreografia, etc. 
 
8. Pude perceber o seu gosto por autores como Edgar Allan Poe e Stephen 
King em seu último espetáculo. Quais mais autores você admira? E como você 
os relaciona com sua dança? 
Akzara: Eu amo literatura de terror, esses 2 são definitivamente meus favoritos, 
no entanto eu realmente gosto de Brothers Grimm, Lewis Carrol, Lovecraft. 
Adoro me inspirar neles ou em alguns de seus trabalhos para criar coreografias 
ou pequenos segmentos dentro deles, são pequenos detalhes, mas eles enchem 
a alma para saber por que eles estão lá. 
 
9. Aqui no Brasil, como dito anteriormente, temos uma resistência em se 
trabalhar com temas mais obscuros, inclusive como o medo. Concordo que o 
medo é um grande sentimento excelente para trabalhar dentro do Dark 
Fusion. Como foi a experiência de expressar esse sentimento para o público 
do espetáculo “Entre as sombras”? 
Akzara: A experiência foi incrível, os medos têm que ser enfrentados, só assim 
eles serão superados, e como eu disse antes, é preciso algum conhecimento para 
saber como apresentá-lo ao público, você tem que começar de uma forma que 
seja fácil para eles digerirem, porém o background da coreografia está presente. 
Se fizermos performances muito carregadas e intensas, o público pode ter se 
envolver muito em uma energia incorreta, por isso sempre em minhas 
coreografias procuro trabalhar a energia de forma adequada e equilibrada para 
que o público possa vivenciar nosso conceito sem nos sentirmos 
sobrecarregados, e que eles possam pedir sempre mais. Na mostra Essência, 
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houve uma performance dedicada apenas ao medo e como superá-los. 

 
 
10. Quais trabalhos envolvendo o Dark Fusion no mundo tem sua 
admiração? Quais bailarinas você citaria? 
Akzara: Admiro muito o trabalho de Mira Betz, parece-me que ela é uma das 
melhores coreógrafas e intérpretes que existe no mundo tribal. De Jillina admiro 
sua criatividade e capacidade de produzir produções de excelente qualidade 
em todo o mundo. Amy Sigil admiro sua capacidade de criar um formato tão 
variado e perfeito quanto o ITS. 
Eu amo o trabalho coreográfico de Sonya Tayeh, é tão abstrato que me cativa. 
De Siudy Garrido eu admiro o nível dela para dirigir a academia, companhia e 
imagem pessoal, como também Suhaila Salimpour. Há muitos Bailarinas que 
admiro em diferentes estilos e de maneiras diferentes, cada uma me inspira em 
uma perspectiva diferente, porém sou a favor de sempre desenvolver seu 
próprio estilo e fazer as coisas do seu jeito. Há uma linha tênue entre inspiração 
e cópia e, como profissionais, devemos ter muito cuidado para não atravessá-la. 
 
11. Gostaria também que nos falasse um pouco sobre o estilo criado por ti, 
o Dark Fusion Shadows Style Certification e como você o diferencia do estilo 
Dark Fusion em geral.  
Akzara: Como mencionei anteriormente, a fusão escura é um termo muito 
amplo. Eu acho que embora minhas interpretações sejam temas obscuros, eu 
não trabalho com uma energia tão densa ou pelo menos não durante toda a 
performance. Eu gosto de trabalhar com um estilo mais explosivo, me fundir 
com estilos de dança que requerem técnica, precisão, velocidade e uma ótima 
interpretação musical. 
O Dark Fusion Shadows Style é um formato único que combina 3 estilos de 
dança (dança do ventre, tribal e hip hop) e é dançado com rock e música 
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eletrônica. Este formato tem 5 níveis, onde não só aprendem linguagem técnica, 
mas o corpo, a manutenção de elementos como as asas isis, ventiladores e véu 
de seda (muito para o nosso estilo), também dar um curso de composição 
teórico-prática coreográfica e guia para explorar o estilo próprio. Quando 
alguém completa esta certificação, tem a capacidade de dançar SOMBRAS estilo 
sob o nome de Sombra, com coreografias criadas por mim, e também terá a 
capacidade de ser os intérpretes de um estilo, sem copiar ninguém, guiado por 
profissionais que sempre buscam aumentar seus pontos fortes e encontrar a 
essência única que está em cada pessoa 
 
12. Foi um prazer ter esse diálogo contigo! Desejo muito sucesso em sua 
história e que esse estilo possa ser compartilhado e mais visível dentro do 
mundo da Dança em geral. Gostaria que deixasse uma mensagem para os 
leitores da Revista Tribalizando. Até breve, Akzara!  
Akzara: Eu aprecio este espaço para poder contar minha experiência, espero 
que possa ser uma inspiração para muitas outras pessoas. Estudar cada estilo 
profundamente, aprender bem, conhecer-se e explorar um ao outro é 
fundamental antes de mostrar seu trabalho. Procurem sempre ser o mais 
profissional possível e só então começaremos a educar o público e a nos 
respeitar no mundo da dança. Lutar todos os dias por sonhos e trabalhar neles é 
o que move nossa energia e faz tudo acontecer. Espero um dia compartilhar 
com nossas irmãs brasileiras 
Grandes abraços. 
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DARK FUSION: UM ENCONTRO COM A SOMBRA 
 
 

Quando falamos em Dark Fusion, estamos nos referindo a uma vertente do 
Estilo Tribal que se dedica a mergulhar de cabeça nas obscuridades da vida. Se 
você se sente atraído pelo goticismo ou quaisquer conceitos, sentimentos ou 
estéticas relacionadas à morte, escuridão, melancolia e etc., este estilo é para 
você. Muitas também aproveitam para ritualizar ou interpretar performances 
dedicadas às deusas e deuses do submundo. 
Quem se interessa por psicologia, principalmente a psicologia junguiana (ou ao 
menos leu algum texto relacionado a isso), certamente deve ter topado com o 
conceito de “Sombra” ao ler sobre esse subgênero do Tribal. No artigo de hoje, 
falarei sobre essa relação e como aprofundá-la, e também em como expandi-la 
para diferentes linguagens não necessariamente ligadas ao Dark Fusion. 
Como esta edição é especial deste subgênero, me concentrarei em falar nas 
possibilidades de suas expressões em relação à Sombra, mas devemos antes 
entender o que é este conceito – e como sua natureza não se restringe às 
vertentes da escuridão. 
“Sombra” é um dos arquétipos principais da psique individual, junto de 
Anima/Animus, Self (que, segundo Jung, é o núcleo espiritual da psique) e 
inconsciente coletivo, por exemplo. Para quem não tem familiaridade com o 
conceito “arquétipo”, desenvolvido por Jung, podemos compreendê-lo, de 
maneira bastante simplificada, como sendo uma representação simbólica de 
algo compartilhado por toda a humanidade, sem ser criado a partir de uma 
determinada cultura ou por alguém. Arquétipo é algo presente em qualquer 
indivíduo ou sociedade e que se manifesta de acordo com a cultura, originário 
do inconsciente coletivo. Um deus, por exemplo, é uma representação 
antropomorfizada de um conjunto de simbolismos, ou seja, um arquétipo. 
Vários deuses de diferentes culturas são correlatos, e em muitos casos, a origem 
deles se deu espontaneamente, sem que os povos tenham entrado em contato 
entre si – direta ou indiretamente. Além disso, um arquétipo não 
necessariamente é “alguém”. Ele pode ser descrito como uma pessoa, um 
animal, uma planta... mas também como um símbolo abstrato ou uma 
dinâmica, uma história, um mito. A clássica Jornada do Herói, por exemplo, é 
um arquétipo. 
Em nossa estrutura psíquica há uma dinâmica de cunho seletivo e repressivo, 
que gera a Sombra. Ou seja, tudo aquilo que negamos, reprimimos ou não 
desenvolvemos em nós mesmos é o que constitui este arquétipo. Defeitos, 
qualidades, traumas, potenciais... a Sombra pode conter de tudo, e não apenas 
aspectos negativos, como muitos generalizam. 
A Sombra não é apenas nossos demônios internos, mas também os anjos que 
não incorporamos. E é essa característica que permite que qualquer uma de nós 
possa trabalhar com essa faceta sem necessariamente ligar o processo ao 
obscuro e ao submundo. É possível expressar a Sombra, lidar com ela, dar voz e 
integrar com ferramentas opostas!  
Não é difícil perceber como o Dark Fusion é uma aposta certeira para esse tipo 
de trabalho interno. Por mais que a Sombra não se restrinja a isso, fato é que, 
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normalmente, são os aspectos obscuros, demoníacos, agressivos e melancólicos 
os que mais nos perturbam no processo de Individuação – a integração do ser 
para se tornar Ser, Self. 
E são também os mais difíceis de lidar, pois, para transcendermos essa 
polaridade entre Ego e Sombra é necessário confrontar nossos medos – desde os 
mais “superficiais”, como medo de baratas ou aranhas, até os mais primordiais, 
como o medo da morte e do sofrimento. Mas esse “confrontar” não implica, 
necessariamente, em uma luta, agressão ou imposição de vontade, mas sim na 
integração.  
Imagine que algum aspecto da sua Sombra se representa como um demônio ou 
alguma criatura abominável. Para atingir a integração, a pior coisa que se pode 
fazer é querer “matar”, “destruir” “controlar” ou “mandar embora” esta 
criatura, pois isto, simbolicamente, é análogo a mantê-lo trancado no 
inconsciente e longe da consciência. Ou seja, mantê-lo como um aspecto da 
Sombra. Integrar este elemento implica em absorvê-lo, trazê-lo para o território 
da consciência, abraçá-lo, aceitá-lo. Expressá-lo. 
E é aqui que entra o Dark Fusion como uma das ferramentas possíveis para esse 
trabalho. Como o “terreno” de trabalho – leia-se, a psique – é extremamente 
subjetivo, é impossível querer definir uma forma generalizada de como utilizar 
o Dark Fusion (ou qualquer outra coisa) para a expressão da Sombra. Assim, 
irei citar alguns exemplos práticos de possíveis formas para traduzi-la com a 
linguagem da dança. Como você irá lidar com a própria Sombra e como irá 
expressá-la, é inteiramente com você. Use estes exemplos como um trampolim 
de experimentação! 
 Deuses e Deusas do submundo: Você pode ritualizar sua performance se 

inspirando ou representando estas figuras arquetípicas, que geralmente 
agregam em si a maioria dos aspectos comuns a praticamente todo 
mundo, no que concerne a Sombra. Estude as características do deus(a) 
escolhido, e crie sua dança tanto com o intento de encarnar o arquétipo, 
vivenciando seus aspectos, experimentando, expressando e dando voz, 
ou então criando uma cerimônia para a figura, com a intenção de obter 
conselhos e guidance. Mas lembre-se: na Sombra estão também potenciais 
não desenvolvidos, ou seja, você poderia vivenciar a Sombra com um 
deus ou deusa que não é do submundo. Dançar Afrodite ou Medusa 
pode te auxiliar nisso, a única diferença é que o Dark Fusion privilegia, 
neste caso de exemplo, a Medusa, por ser um arquétipo banido e 
ameaçador; 

 Morte: este tópico pode ser abordado no item anterior, com qualquer 
deus ou deusa que é diretamente associado à morte ou ao processo de, 
como Hades ou Hel, ou, ainda, uma representação moderna, como a 
Death, personagem de Neil Gaiman em “Sandman”. Porém, não é 
necessário utilizar uma figura antropomorfizada. Você pode 
simplesmente se embasar no conceito e toda a imagética relativa à Morte, 
ou representar/vivenciar as emoções da morte – a sua ou a de um ente 
querido. Você pode usar a performance Dark Fusion para lidar com 
algum trauma pessoal ou para conseguir superar a perda de alguém; 



29 
 

29 
 

 Também fortemente ligado ao tópico anterior, podemos usar o 
subgênero para expressar angústias com alguma doença, por exemplo. 
Imagine você ou alguém próximo que está passando ou passou por um 
câncer. Sua dança pode auxiliar também a lidar com os sentimentos 
envolvidos nesse processo – um deles, o próprio medo da morte; 

 Podemos usar o Dark Fusion para expressar nossas frustrações e 
insatisfações com nosso ser, nossa autoimagem, cobranças sociais, etc., 
numa tentativa de subverter as imposições culturais que mais machucam 
do que ajudam, ou para mostrar, por exemplo, que o ser humano é 
imperfeito, e que muitas vezes a felicidade é uma ilusão; 

 No eixo mais abstrato, você pode simplesmente construir uma 
performance obscura lidando apenas com energias, sem uma figura 
representativa sólida. No caso, energias densas, caóticas, pesadas, 
dolorosas. Ou ainda, a vivência de emoções, não necessariamente ligadas 
a um conceito ou acontecimento, como raiva, depressão, inveja, etc. 

As possibilidades são quase infinitas! E não pense que Dark Fusion é apenas 
preto, escuridão e dor: há muita beleza expressa, frequentemente melancólica, 
acompanhada de branco e suavidade. E esse é o principal ponto: aprender que 
mesmo a dor e o sofrimento podem te levar a patamares mais elevados. 
 
 

 
 
Gaúcha, camaleoa, eterna estudante, pesquisadora, bailarina, 
professora e coreógrafa de Danças Árabes, Tribal Fusion e Raja 
Yoga. Fascinada por didática, fusões e as mais variadas 
percepções da dança, em especial a espiritual e esotérica. 
Site/blog: anath.com.br 
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GOTHIC BELLYDANCE 

 

Dança do Ventre Gótica ou Gothic Bellydance nasceu de uma fusão entre a 

dança do ventre (raks shaqi = dança oriental) e a cultura gótica, não se tem uma 

data ou um local preciso. Como uma boa parte da história das artes, apenas 

temos as informações de eventos, grupos e bailarinas(os) que se tornaram mais 

conhecidos. 

A cultura pós punk/gótica data do final dos anos 70, início de 80, 

provavelmente quando se iniciaram as primeiras experimentações da dança do 

ventre com performances mais “darks”, com músicas mais underground, 

figurinos góticos e assim a dança foi tomando forma. No início sem um nome, 

mas graças a dançarinas(os) que começaram a se apresentar em eventos do 

gênero o estilo começou a tomar forma. 

Como é uma modalidade muito recente, em vista de outras, ainda está se 

moldando e vai continuar por muito tempo. Basicamente trata-se da dança do 

ventre fusionada com as performances e temáticas góticas, podendo pender 

mais para a performance ou para a dança dependendo do gosto da 

bailarina(o)/dançarina(o). 

 

(Bianca e Jeniviva, DVD Revelations) 

 

O grupo que ficou mais famoso foi o “Gothic Bellydance” nos EUA, de onde 

saíram grandes nomes da dança do ventre gótica como Jeniviva, Bianca, 

Tempest, Sashi, Neon e muitas outras, inclusive Ariellah Aflalo, criadora do 

estilo dark fusion que veio do gothic bellydance. E com o Gothla, maior evento 

do estilo em questão, houve uma grande disseminação do estilo pelo mundo. O 

Gothla é um evento de, normalmente, três dias de duração com feiras, 

workshops e apresentações voltadas aos estilos mais dark e acontece em alguns 
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países como EUA e UK. Tivemos também na Argentina e inclusive no Rio de 

Janeio – Brasil, com a presença de grandes nomes como a própria Ariellah, 

Lady Fred, April Rose todas dos EUA e Saba Khandroma e Long Naja da 

Argentina. 

 

(Saba Khandroma e Long Naja, Gothla BR, foto por Morena Santos) 

Infelizmente é nítido que é uma modalidade que tem sumido no Brasil, onde 

tivemos já grandes expoentes. Mas 

tem caído no esquecimento no 

próprio meio gótico que anda bem 

enfraquecido em comparação com 

outras partes do mundo. 

Já fazem alguns anos que os eventos 

vêm diminuindo e com as 

modalidades tribal fusion e dark 

fusion, a dança do ventre gótica 

quase não é mais vista. 

Esperamos que com a vinda de 

Scatha Bellydark para o Brasil para 

ministrar workshops essa chama se 

reacenda e o interesse volte a crescer 

por esse estilo tão envolvente. 

 

 

(Tempest e Ariellah, DVD The darker side of fusion) 
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Irene Patelli, técnica em dança formada pela Etec de Artes/SP, 

coreógrafa, bailarina/dançarina, performer, professora de gothic 

bellydance, tribal, dark fusion e ATS. Formação em yôga, 

pesquisadora de ghawazee e zaar. Membro da organização do 

Encontro TribalNic Fusion, coordenadora e diretora por seis anos 

do projeto social Maeve Bellydance. Colunista do blog Aerith 

Tribal Fusion. Estudou com Mariana Maia (SP), Fairuza (SP), Lady 

Fred (USA), Saba Khandroma (AR), Ariellah (USA), Alondra 

Machuca (CHL), Long Naja (AR), entre outras professoras de 

tribal e dark fusion. 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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TRIBAL BRASIL EM UMA PERSPECTIVA DARK FUSION 

 

Quando pensamos em Tribal Brasil, 

automaticamente vem em nossas mentes, 

chitas, crochês, flores, fuxicos em uma 

mistura de cores atraente, uma 

verdadeira constelação de alegria em um 

ritmo frenético que palpita no coração.  

Porém, dentro de um país de dimensões 

continentais, a história de luta dos nossos 

ancestrais, das nossas raízes, caiu na 

sombra do esquecimento, como se o tudo 

tivesse sido construído apenas pelos 

povos europeus, seguimos, ignoramos 

nossos índios, nossos negros, nossas 

mulheres e porque não, os ciganos 

brasileiros.  

Creio que o Tribal Brasil tem muito há 

oferecer, envolve amor e uma pitada de patriotismo, da qual se faz necessária 

na hora de estudo para desconstruir e reconstruir no palco nosso povo, ou seja, 

nós. 

A alegria brasileira é tão contagiante que virou uma marca internacional 

praticamente patenteada e difícil de se descaracterizar. Eu que vivo há anos no 

exterior por vezes, me dizem: ah, mas você é brasileira não combina dançando 

Dark.  E no meu intimo tive que trabalhar para não me deixar levar e mostrar 

que sim, brasileiro também é Dark, tem suas dores, temores seus ritos, nem 

tudo é fuxico ou renda. 

O Tribal Brasil é uma 

raiz profunda, de uma 

árvore frutífera, da qual 

devemos também 

colher o fruto amargo, 

provar as cores da terra 

seca, da morte do gado, 

a dor do retirante, a 

fome, a miséria e a fé.  

A alma sertaneja 

também é dolorida e 

podemos achar 
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inspiração no poema Morte e Vida Severina, em cantos como Ave Maria 

Sertaneja entre outras fontes de estudo.  

Nos rituais indígenas brasileiros, que retratam passagens, ou seja, ciclos de 

vida, entre os membros do grupo, os rituais funerais e suas danças podendo 

variar dependendo da tribo.  Em 1917 Luiz Thomaz Reis registrou uma dessas 

cerimônias pela tribo Bororo ritual variado com inúmeras representações 

simbólicas. As mulheres fazem os utensílios de barro e palha, os homens os 

figurinos. As mulheres pintam os homens com urucum e todos se reúnem para 

a cerimônia.  

E existem as de sabores afro-brasileiros, essas são de uma gama cultural e 

artística infinita utilizar do candomblé e da umbanda desenvolvendo no palco 

ou em videodança as mitologias dos orixás, os cultos, os encantados, os exus. É 

um leque infinito que deve ser explorado e estudado artisticamente.   

E se pensamos em Era como uma das deusas mais implacáveis da mitologia 

Helênica, porque não refletirmos na perspectiva de nossas deusas afro 

brasileiras, como por exemplo, a rainha do raios  Oya ou Iansã.  Deixe-se se 

levar pela beleza dos Exus e seus mistérios em encruzilhadas, seus mitos de 

justiça (vingança) e de beleza (sedução).  Levando sempre em consideração que 

é uma religião vivente, cuidado e respeito, procure alguém que entenda e possa 

indicar o melhor caminho. 

Uma outra dica que eu gostaria de propor trata de uma população bastante 

marginalizada infelizmente. Os 

ciganos brasileiros também podem e 

devem ser lembrados, logicamente que 

nossos ciganos escutam em dançam de 

acordo com a comunidade da qual 

estão inseridas, citamos o forró, 

sertanejo e entre outras. Mas é lógico 

que podemos levar a magia do 

esoterismo para palco, cartas, leituras 

de mãos, entre outros símbolos podem 

também ser utilizados dentre dessa 

estrutura. Basta pesquisar abrir os 

olhos para toda essa enorme gama 

cultural do nosso país.  

E mesmo dentro do Dark Fusion 

resgatar as questões citadas acima de 

uma forma nua e crua significa 

desvendar estigmas, trazer 

questionamentos para fora do palco, é 
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a arte cumprindo uma função social, indo muito além do simples 

entretenimento.  

 

 

Hellen Labrinos Vlattas, Bacharel em Direito. Advogada. 

Empresaria, Vice-Presidente da Seção do CID (Unesco) 

Campinas SP. e de Tribal Brasil na Europa. Estudante do 

curso de Técnicas Aplicadas a Dança na Escola Técnica de 

Atenas – Grécia. Representante do Conselho de Cidadania 

na Grécia mesa da cultura.  
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