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~~RESUMO

Este artigo apresenta reflexões sobre o ensino de dança moderna por meio das práticas de ensino de
Lú Spinelli, bailarina baiana que chega à cidade de Aracaju no ano de 1971 trazendo consigo novas
linguagens de dança, técnicas e outras práticas de ensino até então desconhecidas na cidade.
Inaugurando o Studium Danças, suas inovações em sala de aula perduraram por mais de quarenta
anos até o encerrando de suas atividades em dezembro de 2014. Esse novo repertório de dança,
moderno na linguagem artística assim como em suas práticas de ensino, refletiu-se em suas
metodologias de aulas e em processos de criação coreográfica por meio de uma variedade de danças
como a dança moderna, contemporânea, danças afro-baianas, danças populares sergipanas, jazz e
balé.

~~ABSTRACT

This article presents reflections on the teaching of modern dance through the teaching practices of Lú
Spinelli, a Bahian ballerina dancer who arrived in the city of Aracaju in 1971, bringing with her new
dance languages, techniques and other teaching practices previously unknown in the city.
Inauguration of Studium Dances, its classroom innovations lasted for more than forty years until the
end of its activities in December 2014. This new dance repertoire, modern in artistic language as well
as in its teaching practices, was reflected in his methodologies of classes and choreographic creation
processes through a variety of dances such as modern, contemporary dance, Afro-Bahian dance,
sergipan folk dance, jazz and ballet.

~~RESUMEN
Este artículo presenta reflexiones sobre la enseñanza de la danza moderna a través de las prácticas de
enseñanza de Lú Spinelli, una bailarina bahiana que llegó a la ciudad de Aracaju en 1971, trayendo
consigo sus nuevos lenguajes de baile, técnicas y otras prácticas de enseñanza previamente
desconocidas en la ciudad. Inauguración de Studium Dances, sus innovaciones en el aula duraron
más de cuarenta años hasta el final de sus actividades en diciembre de 2014. Este nuevo repertorio de
danza, moderno en el lenguaje artístico y en sus prácticas de enseñanza, se reflejó en sus
metodologías de clases y procesos de creación coreográfica a través de una variedad de bailes como
la danza moderna y contemporánea, la danza afro-bahiana, la danza folclórica sergipana, el jazz y el
ballet.
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~~Este artigo apresenta algumas reflexões acerca das práticas de ensino de dança de Lú Spinelli,
bailarina baiana que residiu em Aracaju entre 1971, ano de sua chegada, até novembro de 2015, ano
de seu falecimento. Regina Lúcia Matos Spinelli inaugurou na cidade de Aracaju uma nova
perspectiva de se fazer, ensinar, ver e pensar dança, além de coreografar. Partindo do Trabalho de
Conclusão de Curso Lú Spinelli e o Ensino de Dança Moderna: da escola ao Grupo Studium Danças
este texto pretende ir além de uma simples revisão acadêmica; intenciona seguir pesquisando sobre
do ensino de dança moderna e contemporânea em Aracaju como forma de entendimento das práticas
de ensino de dança em espaços não formais de ensino, como escolas e academias de dança.
Portanto, para melhor entendimento da questão pensou-se organizá-lo em um cadenciamento onde
possamos entender Lu Spinelli e sua formação artística, passando por uma breve contextualização da
dança aracajuana, sua chegada e as novas abordagens artísticas e de ensino, e como seu pensamento
de dança esteve próximo a ações pós modernas da dança brasileira, as quais refletiram-se localmente.
No entanto, não se pode afirmar que em Aracaju ocorreu um movimento pós-moderno de dança
como ocorreu na dança estadunidense nas décadas de 1960 e 1970, entretanto, seria mais justo olhar
para uma movimentação artística de dança mais experimental e híbrida, diversa e múltipla. Ou seja,
um estado de espírito no qual a dança cênica brasileira vivenciava nesse período. E para isso,
apresentar-se-ão algumas falas de ex-alunos/bailarinos evidenciando o quanto suas práticas de ensino
estavam além do pensamento de dança local, e o quanto ele permeava por outras localidades (outros
estados onde se fazia dança moderna e contemporânea). Isso elevou a dança aracajuana àquele status
contemporâneo de dança.

~~Lú Spinelli, a cidade de Aracaju e o ensino de dança moderna

Lu Spinelli atualizou a dança aracajuana em termos de formação técnica, artística e coreográfica.
Aproximou seus ex-aluno/bailarinos de outros espaços que não apenas o da escola. Isso refletiu-se na
formação do Grupo Studium Danças, o qual pretendeu-se e alcançou, durante alguns anos, um estado
de existência profissional.
Até sua chegada, as aulas de dança eram voltadas primordialmente para o balé com Moema
Maynard, e Jazz Dance com Iracema Maynard. Porém, antes das academias das irmãs Maynard, em
1965 a jovem Dorinha Teixeira abriu a Escola Sergipana de Ballet , funcionando até o ano de 1969.
No ano de 1971 Lú chegou

~~Fazendo uma revolução no campo amadorístico e se impôs, não só como pioneira da dança
contemporânea e moderna, mas, como incentivadora do profissionalismo da arte da Dança.
Começamos então uma nova era na estória da Dança em nosso Estado, com a criação do Studium
Danças. Muitos dos seus alunos hoje atuam em companhias ou são donos de escola de dança.
(MACHADO, 2000; GRAÇA, 2002).

~~Lú Spinelli começou sua história com a dança aos seis anos de idade, quando iniciou no antigo
curso livre de dança da Universidade da Bahia, à época sob a administração do professor reitor Edgar
Santos.

Conduzindo um projeto de renovação cultural através da Universidade da Bahia, o reitor Edgar
Santos, em 1954, após criação dos Seminários de Música, funda dois anos depois a Escola de Teatro
e a Escola de Dança, as primeiras do gênero em nível superior no Brasil. No decorrer de sua história,
a Escola de Dança torna-se um centro de referência da dança moderna no Brasil e na América do Sul
(SCHAFFNER, p. 49, 2012)

Ela ingressou na nova Escola de Dança da Universidade da Bahia, em uma época em que o

“impulso de renovação da Universidade, a Bahia se destaca no cenário nacional, concentrando um
pensamento estético-intelectual europeu, se transformando num dos maiores celeiros de produção e
invenção artística da época. Risério (1995, p 80-81), referindo-se aos audaciosos convites de Edgar
Santos quando este contrata o maestro alemão Hans Joachim Koellreuter para dirigir o Seminário de
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Música em 1954, e a dançarina polonesa Yanka Rudzka em 1956 para dirigir a Escola de Dança”
(SHAFFNER, p. 52, 2012)
[...]
“É nesse período fértil, com a criação das novas escolas de arte, que os professores tinham como
compromisso a aplicação de pesquisas ligadas às ideias das vanguardas artísticas europeias”
(SHAFFNER, p. 52, 2012)

Até sua chegada em Aracaju, Lú amplia sua formação em dança no Rio de Janeiro e em São Paulo
com diversos professores e me diferentes linguagens corporais. Foi um aprimoramento que ampliou
o conhecimento construído da Escola de Dança da UFBA, como também foram oportunidades de
conhecer novas técnicas, novos professores, outros artistas, outras perspectivas de corpo, movimento,
dança e experimentação.
Aracaju foi a cidade escolhida por ela para viver por mais de 40 anos. Desde sua chegada no ano de
1971, Lú envolveu-se em diversas funções, como: professora, dançarina, coreógrafa, produtora e
diretora, não só modificando o estado da dança em Aracaju, como transformando a percepção do que
se fazia até então. Formou gerações de dançarinos através de sua pedagogia de dança moderna e
contemporânea, tornando-se referência na cidade, e, posteriormente, tornando-se reconhecida no
estado de Sergipe e no Brasil, participando de eventos como professora e jurada.
Lú inicia o ensino da dança moderna em Aracaju para crianças e adolescentes e com o tempo inclui
rapazes em suas aulas; algo inédito e polêmico, já que a dança aracajuana ainda era voltada para o
ensino de balé e jazz dance para moças de famílias ricas e tradicionais, bem como as programações
de balés e outros repertórios de dança eram restritos a esse segmento social. Sabe-se que alguns
desses dançarinos eram de famílias pobres e que jamais teriam condições de pagar pelas aulas, por
isso Lu oportunizou bolsas de estudos. Alunos negros, alunos homossexuais, alunos que não seguiam
os modelos de balé com os quais a cidade estava habituada também passaram a fazer parte de seu
“corpo” de bailarinas(os) - da escola e do grupo.
De acordo com Resende (2011), a chegada de Lú Spinelli trouxe muito além do ensino de uma nova
dança para Aracaju. Para ele, o trabalho dela promoveu uma revolução no ensino de dança e na
forma de se perceber dança, e talvez as coisas fossem bem diferentes sem a presença dela na cidade.
Segundo ele
Somente a partir do trabalho da professora Lúcia Spinelli é que as sementes das Danças Moderna e
Contemporânea aportaram na capital sergipana. Sem essas sementes muito provavelmente
estaríamos contando outras histórias no que se refere à Dança acadêmica em Sergipe. A criação do
Studium Danças e a realização dos Festivais Anuais são marco na história cultural de Aracaju. Sua
criadora, Lú Spinelli, vivenciou e foi testemunha de importantes modificações nessa capital no
campo dos costumes, dos mitos e dos preconceitos (RESENDE, 2011).

Os anos de 1970 parecem ter sido em Aracaju um marco para o surgimento de novos artistas e
intelectuais sergipanos, pessoas que no futuro também estabeleceriam suas marcas em suas áreas de
atuação. Resende (2011) afirma que

Na década de 70, ao se estabelecer em Aracaju, enfrentou resistências típicas de toda ação pioneira,
mas também recebeu os apoios das jovens mentes e intelectuais iluminados da cidade, a exemplo de
João de Barros, Joubert Morais, Jorge Lins, Irineu Fontes, o então poeta Carlos Ayres de Brito, Ilma
Fontes, o musicista Antonio Alvino Argolo, Lânia Duarte, Aglaé Fontes, Madre Albertina Brasil,
Amaral Cavalcanti, Professor Alencarzinho, Professor João Costa, Luís Eduardo Costa, Luís
Eduardo Oliva, Ivan Valença, Professor Antônio Garcia e Dr. João Cardoso Nascimento Junior,
ex-reitores da Universidade Federal de Sergipe, entre outras pessoas de real importância (Resende,
2011).

Faz-se necessário expor ao menos brevemente o cenário cultural em que se encontrava Aracaju entre
as décadas de 1960 e 1970, para poder perceber que não só ações em prol da dança, como também
em outras áreas eram pontuais e não tinham alcance mais amplo socialmente. Ibarê Dantas (2004)
apresenta alguns dados em termos de instituições culturais que,
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segundo levantamento efetuado pelo Departamento de Cultura e Patrimônio Histórico, em 1970,
havia nove entidades culturais:
1. Academia Sergipana de Letras (ASL)
2. Academia Sergipana de Poesia (ASP)
3. Associação Sergipana de Teatro Amador de Sergipe (ATAS)
4. Associação Sergipana de Cultura (ASC)
5. Clube do Cinema de Sergipe (CCS)
6. Clube Estudantil de Geologia Amadorista de Sergipe (CEGAS)
7. Clube Sergipano de Poesia (CSP)
8. Editora Jovens Reunidos (JOVREU)
9. Grupo de Teatro e Arte (CULTURART)
(Dantas, p. 214, 2004)

Percebe-se consonâncias nas informações de Resende (2013) e nos dados apresentados por Dantas
(2004) quando se afirma que Lu Spinelli revolucionou os conceitos e práticas da dança em Aracaju.
Até então, apenas academias de balé existiam realizando seus espetáculos anuais, enquanto que após
a chegada de Lú, não só surge uma nova escola, como forma-se um grupo de dança com projeção
profissional, com novas linguagens e metodologias de ensino. Além disso, ampliou suas ações
culturais como produtora no Festival de Arte de São Cristóvão durante dezoito anos.

Breves entendimentos de pós-modernidade na dança brasileira e aracajuana

Diferente da dança pós-moderna norte americana, no Brasil percebeu-se o aparecimento e
crescimento de ações em dança em escolas e companhias entre as décadas de 1970 e 1980 em
diferentes técnicas. As ações, ao que parecem, não vinham em si de um desgaste das técnicas
modernas, mas sim ações estas que buscavam ultrapassar e superar os aprendizados e práticas
advindas das décadas anteriores, geralmente relacionadas a um ensino tradicional do balé clássico,
além da inclusão de danças brasileiras em seus repertórios.
O que se percebe são linguagens da modernidade num contexto da pós-modernidade, e não
exatamente um movimento pós-moderno como ocorreu na dança norte americana. Antes de buscar
novas técnicas ou novos estilos de pensar e se fazer dança, traçando um panorama de uma possível
dança pós-moderna brasileira e sergipana, seja necessário, antes de tudo, redirecionar o olhar para a
atuação dessas escolas e estúdios de dança e/ou grupos e companhias formados nessas duas décadas
sob uma ótica de modernidade de entendimentos e ações, mais do que de experimentação dos limites
do corpo, como ocorreu na dança pós-moderna norte americana.
Portanto as questões estariam mais voltadas para entender o que se pensava e o que se queria nesse
período, visto que a construção da dança cênica brasileira se construiu em períodos distintos, e em
certos lugares, de maneira diferente do que era posto, a exemplo balé clássico . Foi um período de
uma formação em uma cultura de dança moderna, seguida logo pela implementação da Jazz Dance
na década de 1980.
Apesar de breve, Rosa Primo (2008), apresenta em detalhes aspectos importantes da dança cearense,
encontrando registros de práticas de balé entre as décadas de 1920 e 1940/50, quando atuaram os
primeiros professores. Iniciado sempre por estrangeiros, assim como foi no Rio de Janeiro, em
Fortaleza não foi diferente. Nessa cidade também teve uma Sociedade de Cultura Artística como
existiu em Sergipe e em outros estados trabalhando em prol de uma cultura geralmente elitizada. As
ações governamentais voltadas para a dança, tais como da prefeitura de Fortaleza e do estado do
Ceará, quase sempre foram iniciativas advindas de pressões da própria área artística, como o Colégio
de Dança do SESI, funcionando a partir de 1974, além do curso de formação técnica da prefeitura da
capital cearense. Iniciativas particulares também existiram como escolas de dança e balé, tomando
mais corpo a partir da década de 1980.
Já na contextualização histórica e artística de Sandra Meyer (2008), pode-se tomar como aspecto
mais relevante segundo sua ótica, que a modernidade da dança catarinense começa a acontecer por
meio das ações das bailarinas Bila Coimbra e Renée Wells, de formação clássica, mas que
promoveram a renovação no balé, ou melhor, da dança cênica catarinense, com os diálogos entre o
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balé e as danças populares locais e a música brasileira.
Outro fator relevante foi a abertura de diálogos entre a dança e seu ensino, iniciando um trabalho em
Dança-Educação através de Renée Wells. Meyer (2008) estabelece como referência de modernidade
para a dança de Florianópolis, no início da década de 1970, não o ensino de dança moderna e jazz,
mas as relações estabelecidas entre o balé com a cultural local, além das relações com o movimento
modernista de artes visuais catarinense. Trabalho este desenvolvido por Bila Coimbra.
Em Aracaju, a formação de um novo corpo para uma nova dança, ou seja, uma nova formação
artística promovida por Lú Spinelli como uma característica de uma cultura híbrida e
desfronteirização entre estruturas/técnicas apresentaram-se em seus procedimentos pedagógicos.
Sendo eles próximos ou diferentes dos apresentados em Fortaleza e Florianópolis, apontam novas
tendências na dança brasileira.
Sujeitos multireferenciados que promoveram o rompimento de fronteiras entre linguagens artísticas,
o rompimento de fronteiras entre as técnicas e as aproximações entre dança e outros tipos de música,
entre a dança e o teatro, a dança e outros espaços de apresentações. O deslocamento de ideias para
outros espaços possíveis de dança. Um paralelo pode ser feito com o trabalho do Ballet Stagium pela
análise de Helena Katz (2011).

Foram 40 anos muito especiais, que começaram em pleno AI-5 e viram a ditadura se transformar em
democracia e a globalização se instalar em um país com distorções sociais tão gigantes quanto o seu
tamanho. E nele construíram não somente a sua história, mas uma nova história para toda a dança: no
Brasil do século XX, o Ballet Stagium dividiu o que existiu antes e depois.
[...]
Foi o Stagium a primeira companhia de dança a percorrer todo o território brasileiro, costurando-o
com seus espetáculos, palestras, aulas e workshops. Bandeirantes desbravadores em um tempo em
que não existiam as condições atuais de financiamento para circulação, aculturavam a proposta
béjartiana de fazer a dança de seu tempo à sua maneira [...].
Era um tempo em que as informações não podiam ser googladas tampouco youtubadas. A solidez
dos rastros que iam produzindo era o que contava nessa teia que foi sendo construída em um
movimento de auto-organização: das premissas do balé para o encontro com a cultura e a diversidade
brasileira [...]. (KATZ, 2011, p. 12)

O que se pretende com a fala de Helena Katz (2011), quando apresenta a importância dessa que foi a
primeira companhia de dança itinerante e que aproximou o balé (cultura erudita), que até então ainda
era predominante no ensino de dança no Brasil, com a cultura brasileira (as danças populares) foi
mostrar que estes aspectos também encontravam-se em outras localidades pelo Brasil, como já foi
exposto, inclusive em Aracaju, com todo o trabalho desenvolvido por Lú Spinelli.
Estes aspectos confirmam o que Hall (2006) analisa como mudança nos conceitos de identidade e de
sujeito, ou seja, as identidades culturais e suas relações de pertencimento estão sofrendo
descentramentos, deslocamentos e fragmentações, num sujeito que até então via-se como unificado,
centralizado e estável. Isso provocou mudanças nas identidades pessoais, passando a ser um processo
de identificação, fluido, provocando novos entendimentos e dança e de modos de se ensinar dança.
Não mais um professor para cada técnica, mas um sujeito que dialoga com a pós-modernidade fluida
que o provoca a ser além de uma só identidade, além de uma única especialidade.

[...] as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social estão em declínio,
fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um
sujeito unificado. Assim, a chamada „crise de identidade&8223; é vista como parte de um processo
mais amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades
modernas e abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no
mundo social (HALL, 2006, pag. 7).

Nesse sentido Davidovitsch (2014) nos apresenta as transformações das práticas artísticas da
Modernidade para a Pós-Modernidade, onde já não se encontram paradigmas referenciais e
legitimadores do fazer artístico, nem tampouco formas únicas de se pensar arte. O atravessamento de
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fronteiras – interculturais, artísticas, de consumo de bens, e de políticas econômicas - permeabilizam
a coexistência entre cultura erudita e cultura popular em diversos âmbitos, ultrapassando o
pensamento dual da Modernidade.

A descoleção, a desterritorialização e a consequente hibridação das práticas artísticas, que
caracterizam a transição da modernidade pra pós-modernidade sobre o modo de se relacionar com os
bens simbólicos, trazem como novidade, para Canclini (p. 328, 2011), a ideia de não haver mais
paradigmas consistentes como referentes de legitimidade para determinada arte. Tal perda de
paradigmas diz respeito a uma descentralização de um poder que os definissem e os legitimassem.
Isso acarretou em um atravessamento de outras formas de discursos e poderes para pensar a arte,
tornando ilegítimos quaisquer discursos e definições precisas advindas de um grupo de poder
específico.
[...]
[...] na pós-modernidade se vê uma reorganização cultural do poder, cuja concepção vertical, bipolar,
da modernidade, passou por um sistema descentralizado e multideterminado de relações
sociopolíticas (DAVIDOVITSCH, p. 5-6, 2014).

Na pós-modernidade, no contexto de globalização, as áreas artísticas aproximaram-se, trocaram
informações, imbricaram-se e atravessaram suas fronteiras territoriais e simbólicas, o que não quer
dizer que perderam suas identidades. Pelo contrário, as trocas artísticas tornaram-se mais permeáveis,
encontrando várias falas e formas de existir (DAVIDOVITSCH, 2014).

Ao saber que a dança é parte desse contexto, pode-se observar como este panorama do ambiente de
atravessamentos de fronteiras, resultantes da condição da globalização, que constitui um atual
cenário de culturas híbridas, resultou numa cultura de corpo híbridos (LOUPPE, 2000 - APUD
DAVIDOVITSCH) no ambiente da área artística.
As danças modernas, assim como as artes da modernidade em geral, tinham suas áreas de
especificidade bem definidas e com um discurso sólido que legitimava o seu modo de fazer. Esta
cultura fazia com que os bailarinos formassem um corpo para a dança que se definia bem em uma
determinada escola e que era facilmente identificável pelos espectadores (DAVIDOVITSCH, p. 7,
2014).
Apesar de suas referências a Lourence Louppe (Apud DAVIDOVITSCH, 2014) e à dança
contemporânea, localizadamente em fins do século XX e início do XXI, não se pode negar sobre o
quanto estas falas aproximam-se do trabalho realizado por Lú Spinelli na dança aracajuana. Em seu
leque de técnicas e práticas pedagógicas, as quais se reverberaram na formação de um grupo de
dança que inicialmente representava as ideias da escola, Lú passou a explorar cada vez mais as
possibilidades de criação coreográfica e de metodologias de ensino a partir das várias técnicas
ensinadas por ela e por professores convidados ao longo de anos. Professores estes que não só
lecionaram na escola, como também trabalharam com o Grupo Studium Danças, refletindo também
esse viés pós-moderno de lidar com a dança no Brasil.

Ensino de dança moderna, diversidade e experimentações

Não se pode afirmar que a dança realizada no Studium Danças, principalmente entre as décadas de
1970 e 1980 tenha sido de cunho pós-moderno, como já foi discutido. Entretanto, teve em seu cerne
um caráter múltiplo, híbrido, experimental, diverso, e de caráter pós-moderno em termos de dança
cênica brasileira, no sentido de aproximação e cruzamento de técnicas, de saberes, de áreas artísticas,
de modos de ensino, de metodologias de aula, e também de proximidade e inclusão da cultura
brasileira em seu repertório de aula e coreográfico.
Apresentam-se nas falas de alguns de seus ex-alunos e ex-bailarinos as evidências desse contexto
artístico, histórico e cultural trazidos à Aracaju e materializados em corpos dançantes que tanto
representaram esses ideais revolucionários de Arte e de Dança.
Mas foi a partir de uma entrevista em uma rádio ouvida pela adolescente Cristina Garcia que
iniciaram as matrículas na nova escola de dança e suas novas impressões artísticas. “E eu ouvi no
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rádio uma entrevista de Lú Spinelli para ministrar, formar academia, que era o Studium Danças, de
dança contemporânea. De dança moderna e contemporânea. Que era uma dança diferente porque só
tinha balé clássico” . Até então ela nunca tinha ouvido falar em dança moderna e dança
contemporânea, mas convidou Silvana Flores, Angélica, Cássia Brandão, Ivana e outras amigas de
infância e adolescência para conhecer essa tal de dança moderna. Além delas, tiveram também como
colegas bailarinas Ana Beatriz e Marta Bragança.
Já na fala de Rita Trindade se percebe a diversidade de abordagens técnicas trabalhadas por Lú em
seus primeiros anos de ensino. Rita se lembra de alguns procedimentos de sua ex-professora, que
geralmente tinham essa estrutura: Alongamento inicial, que poderia iniciar na barra ou no chão, mas
sempre trabalhando com os mesmos focos, que eram a coluna, pés, pescoço e grandes grupos
musculares, como quadríceps, posteriores de pernas, e as panturrilhas. Seguia com aquecimento, que
também podia alternar entre barra e chão, para depois desenvolver a aula, que era geralmente no
centro, onde eram realizados os adágios, as locomoções, a utilização do espaço da sala, além dos
pulos e quedas.
Importante frisar que esses procedimentos eram de acordo com a técnica escolhida para ministrar sua
aula, já que ela dava aula de “balé clássico, jazz, afro e contemporâneo, que por sua vez poderia ser
Martha Graham, Laban, Klauss Viana, e outros sistemas” . E a última parte da aula era o treinamento
de sequências a partir dos fundamentos técnicos dados naquela aula.
Além dessas informações, em sua fala Rita Trindade lembrou que não havia essa separação de
técnicas de dança, já que a proposta era de dança contemporânea. Eles faziam aulas de balé, de jazz,
dança moderna, abordagem labaniana e técnica Graham. Rita disse que “Cada dia ela fazia uma aula.
Segunda feira era o dia de balé clássico. Lembro até hoje, a gente fazia aula na barra” . Segundo ela,
Lú trabalhava com duas linhas de Jazz, a norte-americana e a italiana, de Luigi, que foi ensinada na
escola pelo bailarino e professor Júlio Vilan, chegando a fazer coreografias a partir dessa técnica.
Quanto a Graham, ela lembra que tinha “Muita coisa de Martha, Graham, principalmente de chão,
pulos, quedas” .
O mesmo entendimento de diversidade de linguagens e ensino de dança pode ser percebido na fala
de Ana Beatriz Petta (2017)

A gente sempre alongava. Me lembro muito bem disso, dos nossos alongamentos. Alongamento em
pé, depois a gente sentava no chão, a gente alongava perna, escalas e etc., e depois a gente ia pra
barra. E na barra fazíamos todos os exercícios técnicos, né, voltados pros nossos pliés, grands pliés, e
com várias, vamos dizer, nuances interpretativas de Dona Lú. Depois disso sempre ela tinha em
mente uma coreografia, né? A coreografia afro, coreografia do nosso Nordeste, cultural. Apesar de
ela ter vindo, ser originária de Salvador, e ter ido e curtido alguns momentos de dança no sul do país,
isso era muito forte no fazer da dança de Lú. Então ela traçava algumas coreografias, né? A gente
tinha sempre belas músicas, ela tinha um gosto musical extremamente refinado (...), e então a gente
tinha uma seleção musical maravilhosa pra acompanhar nossas aulas. Desde a Missa Luba, né, até
passava por Pink Floyd, por BB King, e por várias outras coisas, indo até no clássico mesmo. A
gente viu algumas vezes Verdi, que ela botava também. Ao som de Verdi a gente dançava. E dali,
naqueles momentos, surgiam coreografias lindas, né, com as correções dela, né? Sempre fazia
grandes correções, postura, movimento de pé, movimento de braço, né? A mão, a mão que não
estava posicionada da maneira que ela achava que aquela mão estava significando uma expressão.
Então, toda essa correção. E acima de tudo era muito teatral, né, a gente fez não só dança, a gente fez
teatro, porque Lú, ela deu esse salto na dança moderna no Nordeste porque ela tinha compreensão da
dança moderna. Que a dança, ela não é uma coisa única, né, que não é uma arte única. Ela é uma arte
que é completa, é holística, ela precisa do cinema, ela precisa da música, ela precisa do teatro, ela
precisa da fotografia, e ela precisa, acima de tudo, da sensibilidade de cada um de entender o que
essa dança pode representar. O pertencimento do nosso corpo, o entendimento que a gente tinha do
nosso corpo, né, das nossas limitações, é que a gente poderia fazer, que não poderia ser feito. E ela
via ali, ela via as possibilidades de cada um. Então ela explorou isso de uma maneira fantástica, de
uma maneira totalmente inovadora, e que isso fez o diferencial de Lu e de se fazer dança em nosso
Estado (PETTA, 2017).
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A riqueza de detalhes da narrativa de Ana Beatriz condiz com a riqueza do ensino de Lú Spinelli,
sempre em consonância com a diversidade, com a proximidade entre linguagens de dança, o que
incluía também, a aproximação de linguagens artísticas, como música e teatro. As lembranças sobre
as aulas vão além das etapas de cada aula para surgirem como análise estética, técnica e cultural na
fala de Ana Beatriz.
No depoimento de Silvana Cardoso Leal ela lembra que “...Ela levava a gente pra conhecer as outras
coisas, não era só a dança que ela aprendeu, afro. Não, ela tinha um interesse de conhecer também a
cultura do estado, pra você ver como era aquilo e estilizar, trazer pra dança...” . Silvana interessou-se
em se matricular no Studium Danças porque parecia ter mais o seu perfil. Então suas primeiras
experiências em práticas de dança foram não só com a dança moderna, mas também aulas de dança
afro, dança contemporânea, improvisação e processos compositivos.
O bailarino Gladston Santos iniciou seus estudos de dança aos 25 anos após convite de Spinelli.
Como pessoa da experimentação e desafios, Lú percebeu no jovem modelo e atleta da Seleção
Sergipana de Vôlei um futuro bailarino. Basicamente sua formação inicial em dança deu-se na escola
e no Grupo Studium Danças, também nos primeiros anos de 1970. Segundo seu depoimento, ele
disse que Lú trouxe primeiro a técnica de Martha Graham, o que já foi dito por Rita Trindade.
Depois de Graham, veio José Limón, outra técnica de dança moderna, além dela ter trabalhado muito
com o afro, também confirmado por Silvana Cardoso.
Como primeiro e único bailarino do Studium Danças durante um tempo, dançar, para Gladston, foi
um desafio que ultrapassou apenas questões técnicas e artísticas; foi um desafio em relação a gênero,
o que não destoava da posição de artista transgressora e experimental de Lú Spinelli.
Gladston descreve suas aulas de dança moderna com Lú com muito balanço, técnica solta (seria
corpo solto?), movimento acoplado a outro (seria encadeamento de movimentos e sequências?), os
planos baixo, médio e alto, rolamentos, contração, muito alongamento (seria de Martha Graham?
Laban e Graham?), quedas de lado (quedas laterais? Técnica Limón?), e muito encaixe. Fala em
seguida de outra técnica trazida por ela, a de Limón que ele descreve como “movimentos mais
cortados, mais contraídos, uma técnica mais profunda que ela sabia fazer como ninguém” .
O afro era mais “jogado”, segundo ele, e era um afro mais voltado “pra história das características
dos orixás baianos. “(...) via que tinha muitas divindades dos orixás misturados nos movimentos.
Então ela não identificava com um orixá, ela identificava o afro em si” . Além disso, “quando ela
passava os movimentos pra gente, ela passava a história, o que era aquele movimento” , portanto, ela
não ensinava o movimento aleatoriamente, os alunos aprendiam como o porquê era daquela maneira,
contextualizado.
Em sua prática pedagógica, o que já foi explicitado anteriormente, Spinelli buscava aliar teoria e
prática em suas aulas, sempre. Na época em que ela levou Clyde Morgan para trabalhar na escola e
com o grupo, ele “trabalhou muito o moderno, e muito contemporâneo, e muito afro” , sendo que
todo esse trabalho era diferenciado no palco coreograficamente falando. Sobre suas aulas e seus
métodos, ele lembra que

“ela sempre começava a aula com centro, depois ia pra o chão, fazia barra, e algumas vezes fazia
locomoção. Mas era assim, de acordo com a aula que ela ia fazer. Se ela fazia uma aula de afro, era
centro, se era aula de moderno, ela botava chão e depois centro, e fazia algumas locomoções. E
sempre terminava a aula com sequências. Ela sempre fazia uma sequência e depois usaria aquela
sequência de movimento pra encaixar em alguma coreografia. Mas era muito assim esporádico a
barra, quando ela dava noções de clássico, sempre ela dava. Então ela fazia toda a aula na barra”
(SANTOS, 2017).

~~Breves reflexões sobre o ensino dessa tal dança moderna

A tal da dança moderna, pelo que se percebe nos depoimentos foi muito além do que o ensino das
técnicas e métodos estabelecidos, como a Limón, Horton, Graham, Laban, Expressionista. Técnicas
modernas, juntamente com outras linguagens de dança e de corpo, a exemplo da improvisação e
teatro, construiu, ao longo de anos e de décadas, esse aspecto moderno na e da dança aracajuana. A
dança contemporânea, também citada em alguns momentos pareceu ser sempre essa busca para ir
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além, como se Lú buscasse sempre a superação do estabelecido. Apesar de que, em diversas falas,
ela aparece como uma professora rígida em termos de disciplina do corpo, de técnica e de dedicação
dos estudos da dança.
As expressões “dança diferente”, “movimentos diferentes”, “músicas modernas”, exercícios feitos
“no chão”, “performance diferente”, “contração e relaxamento”, “a gente dançava”, “conhecer”,
“fazer”, “aproximação”, “expressão”, “cultura”, “trazer para a dança”, “a gente não faz só dança”
estão associadas a essas práticas de ensino de Lú Spinelli no Studium Danças.
Sempre no sentido de técnica associada a alguma escola ou movimento de dança, a coreógrafos que
revolucionaram a dança cênica, à disciplina em sala de aula, ao treinamento técnico, etc., se
evidenciam várias maneiras de lidar com a dança em sala de aula. Toda aquela experimentação, as
aproximações entre linguagens de dança e outras linguagens artísticas, associadas à exercícios de
criação coreográfica colaboraram no desenvolvimento de suas práticas de ensino de dança moderna
na cidade de Aracaju.
Ela, por sua vez, era uma professora muito presente em suas aulas nos sentidos de atenção ao corpo e
correções técnicas, além de sua rigidez já enfatizada por algumas dessas falas. Geralmente todo o
primeiro semestre era dedicado exclusivamente às aulas, preparação corporal, movimentos e
técnicas. Apenas a partir do segundo semestre é que se começavam os preparativos para os festivais
de fim de ano. Então, sempre ao final das aulas, iam acontecendo as criações coreográficas que
seriam apresentadas nos finais de ano.
Reitera-se aqui a necessidade de se perceber que o sentido de toda discussão não foi só reafirmar a
importância de Lú Spinelli e do Studium Danças na cidade de Aracaju, como também reafirmar a
importância de suas práticas de ensino que inauguraram novos caminhos para a dança aracajuana.
Dança, técnica, experimentação, coreografia, diversidade e criação passaram pelo roteiro de Spinelli
enquanto artista e professora de dança atuante no Estado de Sergipe.
Refletindo a efervescência pela qual passava a dança brasileira nas décadas de 1960 e 1970, Spinelli
coloca Aracaju, mesmo não estando nesse mapa cultural nacional, como uma das cidades em que
vivenciou os anseios artísticos e as esperanças de um país mais aberto e acessível culturalmente, por
meio do que ela pôde fazer enquanto bailarina, coreógrafa e produtora: a professora de dança que
mudou em Aracaju, e consequentemente em Sergipe, os conceitos e entendimentos de dança e seu
ensino por meio da dança moderna.
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