
     Recebido em: 06/09/2019
     Aprovado em: 08/09/2019
     Editor Respo.: Veleida Anahi - Bernard Charlort
     Método de Avaliação: Double Blind Review
     Doi: http://dx.doi.org/10.29380/2019.13.16.04

     BREVES NARRATIVAS PARA POSSÍVEIS ENTENDIMENTOS DA DANÇA CÊNICA ARACAJUANA
BRIEF NARRATIVES FOR POSSIBLE UNDERSTANDING OF ARACAJUANA SCENE BREVES
NARRATIVAS PARA POSIBLE ENTENDIMIENTO DE LA DANZA ESCÉNICA DE ARACAJUANA

     EIXO: 16. ARTE, EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE

     CAROLINA ANGELICA DANTAS NATURESA

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/breves_narrativas_para_possiveis_entendimentos_da_danca_cenica_ar.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.1-14,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio

http://anais.educonse.com.br/2019/breves_narrativas_para_possiveis_entendimentos_da_danca_cenica_ar.pdf


Este artigo apresenta informações sobre o desenvolvimento de ações na área da dança cênica ao
longo de décadas na cidade de Aracaju. Se faz necessário ampliar pesquisas para possíveis
construções de uma história da dança cênica. Dentro dessas ações encontram-se produções de
instituições culturais, academias e escolas de dança, bem como instituições públicas. Percebe-se que
quase sempre as produções da dança aracajuana estiveram relacionadas a iniciativas particulares, mas
várias deles influenciaram o meio artístico provocando o surgimento de grupos e companhias. No
entanto, iniciativas públicas também surgiram em prol da dança de Aracaju. A cidade presenciou o
fomento de festivais e mostras, além da realização de cursos, oficinas, palestras, encontros e outros
eventos na área.

Palavras-chave: Narrativas de dança. Dança de Aracaju. Academias de dança. Grupos e companhias.
Festivais de dança.

This article presents information on the development of actions in the area of scenic dance over
decades in the city of Aracaju. It is necessary to expand research for possible constructions of a
history of scenic dance. Within these actions are productions of cultural institutions, academies and
dance schools, as well as public institutions. It is noticed that almost always the productions of
aracajuana dance were related to particular initiatives, but several of them influenced the artistic
environment causing the emergence of groups and companies. However, public initiatives also
emerged in favor of Aracaju dance. The city witnessed the promotion of festivals and exhibitions, as
well as courses, workshops, lectures, meetings and other events in the area.

Keywords: Dance Narratives. Aracaju dance. Dance academies. Groups and companies. Dance
festivals.

Este artículo presenta información sobre el desarrollo de acciones en el área de la danza escénica
durante décadas en la ciudad de Aracaju. Es necesario ampliar la investigación para posibles
construcciones de una historia de danza escénica. Dentro de estas acciones se encuentran
producciones de instituciones culturales, academias y escuelas de danza, así como instituciones
públicas. Se observa que casi siempre las producciones de danza aracajuana estaban relacionadas con
iniciativas particulares, pero varias de ellas influyeron en el entorno artístico provocando la aparición
de grupos y empresas. Sin embargo, también surgieron iniciativas públicas a favor de la danza de
Aracaju. La ciudad fue testigo de la promoción de festivales y exposiciones, así como de cursos,
talleres, conferencias, reuniones y otros eventos en el área.

Palabras clave: Narrativas de danza. Danza Aracaju. Academias de danza. Grupos y empresas.
Fiestas de danza.
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A dança cênica da cidade de Aracaju, de acordo com textos de diversas naturezas já escritos e ao
alcance desse artigo, quase sempre foi de iniciativas particulares a partir da fundação e
funcionamento de academias de dança. Para melhor compreensão dessas trajetórias far-se-ão
algumas referências a ações realizadas ao longo de décadas (mais precisamente desde os anos de
1960 até a primeira década dos anos 2000) embasadas por textos de natureza acadêmica e jornalística
que foram encontrados ao longo de alguns anos de pesquisa[i] acadêmica. Portanto, este artigo se
caracteriza mais por sua forma narrativa do que dissertativa, visto que sua criação é mais para um
encadeamento de acontecimentos numa perspectiva mais memorialista do que problematizadora.

Na escassez de livros e outras referências bibliográficas para esta escrita, intenciona-se rememorar o
máximo possível de ações, assim como atualizar alguns textos já escritos sobre elas. Com isso, quem
sabe não se resulta em pesquisa de maior alcance, e com uma natureza mais histórica sobre a dança
aracajuana com análises das estética e técnicas dessas danças. Portanto, o viés principal desse artigo
é apresentar de forma mais coerente possível ações que construíram uma possível história da dança
na cidade de Aracaju, ainda passível de ser aprofundada por especialistas nessa área.

Foi na década de 1960, mais precisamente em 06 de março de 1965, com a abertura da Escola
Sergipana de Ballet[ii], dirigida pela bailarina Dorinha Teixeira com apenas 18 anos de idade, que
ocorreram as primeiras aulas de balé em uma academia de dança. No entanto, anteriormente já
tinham acontecido aulas de balé no Curso de Desenvolvimento Artístico[iii], promovido e
coordenado pela professora Neyde de Albuquerque Mesquita, com “aulas de teatro, poesia, música e
dança”, onde Dorinha iniciou seus estudos de dança[iv]. Ao que parece essa foi a primeira iniciativa
no ensino de dança em Aracaju que se tem notícia.

Esse curso, realizado a partir de 1955, foi um projeto educacional da profª Neyde de Albuquerque
Mesquita no qual tinha ajuda de suas três filhas, Clasemary, Rosemary (quem ministrava as aulas de
balé) e Lydia, e era realizado nas dependências do seu colégio (particular), o Silvio Romero, na
época localizado na Rua Lagarto, nº 1147, no centro da cidade (NATURESA, 2010). Esse curso
tinha como objetivos “plantar a semente da arte como forma de educação para os jovens”,
despertando em “muitas crianças o gosto pelo ballet clássico” (NATURESA, 2010). Porém, a única
aluna que decidiu continuar “nesse gosto”[v] pelo ballet foi Dorinha Teixeira, que posteriormente
abriu a primeira escola de ballet da cidade, tendo sua mãe ao piano a acompanhando em suas aulas.
Ela viajou ao Rio de janeiro pelos dez anos seguintes para fazer aulas com professores renomados à
época, como Tatiana Leskova, Erick Valdo e Leda Yuki[vi], visto que não se tinham outros cursos
na cidade (NATURESA, 2010).

Dorinha conseguiu realizar os primeiros festivais de dança da cidade como resultados das aulas
anuais de sua escola, como o “Primeiro Festival Sergipano de Ballet, no auditório do Colégio
Estadual de Sergipe, no dia 01 de novembro de 1965; o espetáculo Prelúdio da Primavera, no
Ginásio de Esportes Charles Moritz, no dia 03 de setembro de 1966; O Sonho de Natasha, no dia 11
de novembro de 1967 e o Segundo Festival Sergipano de Ballet, no dia 30 de novembro de 1968”
(NATURESA, 2010).

Suas alunas eram moças de famílias ricas da cidade. O entendimento de dança como profissão não
era aceito, pois se pensava que a dança não podia ser exercida profissionalmente por uma “moça de
família”. Por isso, encerrou suas atividades em 1969 por conta do casamento:

A ideia que se tinha na época era de que quem fazia ballet era moça da
sociedade, porque era quem podia pagar. Então se considerou a vida inteira o
ballet uma atividade de elite. Algo que complementa a educação da moça,
como tocar piano, bordar. De maneira nenhuma se pensava em
profissionalismo. Então nunca houve a formação de um corpo de baile.
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(...)

A dança não era bem vista, aliás, ainda não é bem vista, porque você quer ver
sua filha formada em qualquer área, menos na dança.

(...)

Como já não vinha muito satisfeita com as atividades da Escola, por conta
dessas dificuldades, meu marido quis que eu cuidasse somente da família.
Além do mais, mesmo meus pais que tinham uma mente aberta, também
emperravam com o profissionalismo dentro da escola. Como a escola estava
dentro da minha própria casa, então eu parei. (NATURESA, 2010).

Dorinha só reabriria sua academia no início do ano de 1991. Para ela, pensar em profissionalização,
como a criação de uma companhia de ballet se tornava inviável, já que, “nem existia aqui bailarinos
formados, como pensar em formar uma companhia?”[vii]

Anteriormente ao Curso de Desenvolvimento Artístico os únicos contatos que os aracajuanos tiveram
com a dança cênica foram pelas companhias levadas a Aracaju por iniciativa da Sociedade de
Cultura Artística de Sergipe (NATURESA, 2017 apud Santos, 2003). Para sua fundação em maio de
1951, “sob a liderança do professor Felte Bezerra, reuniram-se, no Instituto Histórico e Geográfico
de Sergipe, um grupo de pessoas das mais variadas profissões: musicistas, professores, bancários,
comerciantes, médicos, advogados, jornalistas, funcionários públicos”, com o intuito de “discutir a
possibilidade de criação de uma instituição que promovesse a apresentação de recitais” na cidade de
Aracaju.

Uma intenção de incluir Sergipe no cenário cultural brasileiro das décadas de 1950 e 1960, assim
como vinham realizando outras Sociedades de Cultura Artísticas fundadas no país, buscando trazer
artistas de renome nacional e internacional.

(...) A partir da segunda metade do século XX, surgiram várias organizações
de sociedades culturais com o intuito de apoiar apresentações artísticas
nacionais e internacionais. Em Sergipe, em maio de 1951, nasce a Sociedade
de Cultura Artística de Sergipe-SCAS, fruto de profissionais de várias áreas
que desejavam apoiar eventos artísticos nestas terras. Esta instituição era
mantida com a contribuição de sócios e alguns investimentos públicos e
privados.

[...]

A SCAS articulada com outras agências culturais estimulou apresentações de
artistas e companhias culturais no Estado de Sergipe entre os anos de 1951 e
1980 (NATURESA, 2010).

Entre 1951 e 1970 a SCAS levou para Aracaju artistas de outras áreas além da música como o ballet
espanhol Ximenes Vargas, o Ballet Real da Dinamarca, o Ballet Bolshoi, o Grupo de Dança
Contemporânea (GDC) da UFBA, o Ballet da Ópera de Paris, o Ballet do Teatro Colón de Buenos
Aires, o Ballet Stagium[viii], além do Ballet de Nora Korach, o Ballet Dalal Achar, o Ballet da
Caravana de Cultura do MEC, Mercedes Batista com o Ballet Folclórico do Rio de Janeiro, dentre
outras companhias[ix].

Após encerramento da Escola Sergipana de Ballet uma de suas alunas, Moema Maynard, abriu no

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/breves_narrativas_para_possiveis_entendimentos_da_danca_cenica_ar.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.4-14,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



mesmo ano sua academia de ballet, a Escola Márcia Haydée[x], funcionando durante dois anos. Em
1971, ela recebeu uma bolsa de estudos do Estado, indo estudar dança no Rio de Janeiro e São Paulo.
Logos após, Iracema Maynard, sua irmã, abriu a academia Moema Maynard, dando aulas de ballet
clássico e jazz dance[xi]. Segundo Moema, ela e sua irmã viajaram com frequência para fazer aulas
em outras cidades que eram referência em dança, como Recife e Salvador, já que em Aracaju não
haviam outras possibilidades de formação a atualização na área.

Ibarê Dantas (2004) apresenta algumas iniciativas de instituições culturais existentes entre as décadas
de 1960 e 1970. Pontuais, como se percebe, mas não apenas na dança. 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)

Porém, a década de 1970 ficou marcada nas artes aracajuanas como uma década de ruptura entre o
ensino tradicional de dança e de novas práticas de ensino com a chegada de uma bailarina baiana,
Regina Lúcia Matos Spinelli; ou Lú Spinelli. A dança moderna, e outras danças que não fossem balé
e jazz dance, até então eram vistas apenas em espetáculos trazidos por companhias externas, já citado
acima. Exatamente em 1971 Lú Spinelli 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.
(NATURESA, 2010).

Nesse período começa uma nova fase e frutífera fase na dança de Aracaju com novas abordagens
artísticas, trazendo consigo uma vivência totalmente diferente do que se tinha praticado na cidade até
então. Lú iniciou na cidade as práticas da

práticas da dança moderna e outras técnicas, novas maneiras de dar aula,
outras trilhas sonoras de aulas, novos figurinos, etc. Iniciou a formação de
dançarinos, bem como a profissionalização da dança. Foi de sua iniciativa a
formação do primeiro grupo de dança da cidade, o Grupo Studium Danças
[...]. As iniciativas de Lú ao longo dos quarenta e três anos em que esteve à
frente da escola e de outras instituições culturais trouxe à cidade bailarinos e
coreógrafos ‘não apenas para executar espetáculos, mas também para
ministrar cursos’ (GRAÇA, 2002. In: NATURESA, 2017). Ela incluía
Aracaju no roteiro das temporadas de diversas companhias e grupos de dança
do Brasil (NATURESA, 2017).
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Ainda nessa década, sabe-se que Maria Luiza Prado abriu a Academia Compasso, entretanto, até
então não se tem mais informações dessa professora de dança e sua escola (NATURESA, 2017.
Apud GRAÇA, 2002). Também nos anos de 1970 Lú Spinelli forma o Grupo Studium Danças
formado por alunos que tinham melhor desenvolvimento técnico e artístico[xii].

Talvez um dos mais importantes fatores à difusão coreográfica de academias, grupos e companhias
de dança da cidade tenha sido o FASC – Festival de Arte de São Cristóvão[xiii]. Com a preocupação
de estender à comunidade sergipana suas ações, a Universidade Federal de Sergipe procurava, de
fato, realizar as “funções básicas de uma universidade: ensino, pesquisa e extensão” (NATURESA,
2017).

De acordo com João Oliva Alves (NATURESA, 2017), à época assessor de Relações Públicas da
UFS, a idealização e realização do FASC tratava-se de

“uma nova forma de desenvolver a cultura, para além das fronteiras da
própria Universidade. Nas suas atividades de ensino e de pesquisa, a
Universidade trabalha intramuros, mas na extensão ela vai atuar extramuros,
e procura beneficiar não apenas o grupo de alunos que compõe a sua
matrícula, mas toda a sua coletividade” (NATURESA, 2017).

A exemplo do FASC, onde as ações do Estado e da Universidade Federal de Sergipe como
sujeitos-instituição determinavam as formas de organização deste festival de maneira que fosse
difundida uma ideia de arte e cultura que abarcasse todas as manifestações presentes, de uma forma
mais geral, financiada por um viés institucional, onde estas diferenças estavam sujeitas a estas
instituições, significando dizer que durante estas décadas, a Arte no FASC se configurou como
expressão de sujeitos-instituições, muito mais na forma de divulgar do que de problematizar.

[...] sob a égide do capitalismo, a modernidade deixou que as múltiplas
identidades e os respectivos contextos intersubjetivos que a habitavam
fossem reduzidos à lealdade terminal do Estado, uma lealdade omnívora das
possíveis lealdades alternativas. [...] A globalização das múltiplas identidades
na identidade global do Estado tornou possível pensar uma identidade
simétrica do Estado, global e idêntica como ele – a sociedade (NATURESA,
2010).

À medida que essa forma de política de administração perdeu força, e que o FASC deixou de ter
importância no âmbito cultural do Estado e da UFS como representação de uma forma de
administração cultural, a produção de dança buscou outras possibilidades. Depois do FASC apenas a
Semana Sergipana de Dança ganhou importância como forma de incentivo à produção e
difusão[xiv]. A partir destas iniciativas, a dança em Aracaju ampliou suas expectativas por meio das
formações de grupos e companhias.

O Grupo Nós em Cia, formado em 1986 surgiu a partir de integrantes do Grupo Gente que Dança,
formado em 1978 por Iradilson Bispo, Sidney Azevedo e Francisco Santana. Inicialmente constituído
por homens, surgiu das ideias que esses dançarinos vinham pensando nas aulas que faziam nas de
Iracema Maynard, Moema Maynard e a de Lú Spinelli, onde faziam aulas de jazz, dança moderna e
ballet, onde “pegaram toda essa parte técnica, acadêmica” (NATURESA, 2010) e, partindo de suas
ideias e iniciativas, “começaram a pesquisar, a correr atrás” (Ibdem) para formar um grupo de dança.

Na verdade, a gente tinha uma linha de trabalho; a gente trabalhou com Marta
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Graham, que é bem moderna; e aí fomos saindo um pouquinho, pegar toda
essa geração nova de coreógrafos. A gente tinha um mestre que foi Airton
Tenório, [...] ele que abriu [...] esse caminho contemporâneo pra gente, na
verdade. Tem Lú Spinelli [...] Então tudo começou daí do Studium Danças. A
nossa técnica acadêmica era o jazz, que fazíamos com Iracema Maynard [...]
A partir daí a gente começou a pegar técnicas de Lú, de Moema, e ir
visitando todas as academias. Os cursos que vinham a gente ia fazer, e aí a
gente começou a perceber a contemporaneidade [...] a gente começou a criar,
a fazer movimentos nossos, do cotidiano sergipano, da nossa cultura, que é
completamente diferente de qualquer outra dança [...] Então foi quando a
gente conseguiu mostrar o nosso trabalho, a nossa identidade de dança.
Logicamente pesquisando toda essa gama de coreógrafos e mestres, né?
(NATURESA, 2010).

Com a formação do grupo, vieram junto as questões de sua organização quanto a aulas, ensaios e
apresentações de coreografias. O inicial Gente que Dança ampliou suas expectativas se apresentando
em outros estados, como em festivais e mostras de dança. Oportunidades que se apresentaram como
forma de atualização técnica e artística, se especializando cada vez mais na linguagem artística que
foram construindo ao longo de sua existência.

Na década de 1980 surgiu o Corpo Municipal de Danças[xv], que residiu no antigo auditório
Lourival Baptista, tendo como coordenador o coreógrafo Reginaldo Daniel Flores. Esse corpo de
dança, por sua vez, foi formado por dançarinos vindos de um projeto de formação em dança
realizado nesse mesmo auditório. Entretanto, esta iniciativa pouco durou no cenário artístico-cultural,
porém, desdobrou-se em um grupo de dança independente.

Em 1989 o corpo municipal de danças populares estava se extinguindo
devido à entrada dos novos candidatos eleitos para assumir a prefeitura, e
para não ficarmos à mercê das decisões políticas, e embora já sabíamos que o
descaso era imenso em relação à cultura na cidade, então, tomamos a decisão
de se tornar autônomos, e assim darmos continuidade aos trabalhos de aula e
espetáculos que na época eram de 8h diária, sabíamos que sem o apoio da
prefeitura seria difícil, pois, o órgão patrocinava o grupo em tudo!!!!!! Desde
o pagamento mensal de todos os bailarinos, transporte para aulas e
apresentações, malhas, sapatilhas, xerox, sala de aula, escritório, entre outras
coisas, não foi sonho, acredite uma grande e maravilhosa realidade aqui em
Sergipe, onde na época teve até audição para entrada desses bailarinos
(SILVA, Cleanis. Entrevista cedida em 15 de abril de 2009 In: NATURESA,
2010).

Na década de 1990 a trajetória do Gente que Dança recomeçou, abrindo espaço para que mulheres
integrassem o grupo, a exemplo da bailarina Lucíola Alves. O grupo convidou profissionais que já
davam aulas em academias para fazerem parte com o objetivo de “misturar mais nesse período de
transição”; e “foi aí que surgiu mesmo o Nós em Cia” (NATURESA, 2010).

Durante as décadas de 1980 e 1990 surgiram outras iniciativas, especialmente de novas academias.
Em 1983 Moema Maynard retomou as atividades com a Academia Moemandré. Em 1986 a
Prefeitura municipal da cidade abriu a Escola de Artes, que teve Hamilton Marques como um dos
diretores do ensino de dança, que posteriormente passou outros artistas como Reginaldo Daniel
(Conga), Cleanis Silva, Francisco Santana, Marcos Braz (Erê). No mesmo ano a gaúcha Olga
Gutierrez chegou a Aracaju e desenvolveu trabalhos de dança no Cultart, na Moemandré, e na Escola

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/breves_narrativas_para_possiveis_entendimentos_da_danca_cenica_ar.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.7-14,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



de Artes da Funcaju.

No ano de 1987 Elza Batalha inaugurou a Academia Passo a Passo, e em 1991 Célia Duarte abriu o
Ballet Célia Duarte. Em 1991 Dorinha Teixeira retomou as atividades com a Academia Sergipana de
Ballet. Três academias que se tornaram grandes referências em ensino de balé em Aracaju. Em 1986
a Cia Contempodança iniciou suas atividades sob a direção de Francisco Santana, que também abriu
o Espaço Contempodança, funcionando como escola de dança[xvi]. Outras academias também
surgiram na década de 1990, como a Balanceio Escola de Dança em 1997, dirigida por Renata
Munerato, o CAD (Centro Artístico de Dança), por Rejane Cruz e a Ballet e Cia, com Sandra
Miranda (as três citadas com atividades encerradas).

De alguns bailarinos do Corpo Municipal de Danças se formou a Cia DançArt de Sergipe, dirigida
por Cleanis Silva. Nessa mesma década, o Faz Dança, produzido pela Cia e Espaço Contempodança,
que teve sua última edição realizada no ano de 2008 (passando a ser realizado em 2009 o Festival
Galeria da Dança) e o Festival de Danças da Cia DançArt de Sergipe (passando também por
reformulações, existindo como Estações Dançar e atualmente extinto), atuaram como dois grandes
festivais de dança para a mostra das produções de grupos e companhias da cidade. Entretanto, à
medida que se percebia o aumento do número de academias de dança, percebia-se também o
encerramento das atividades de grupos e companhias.

O surgimento de academias de dança nos anos de 1990 continuou durante a década seguinte, dando
mais impulso às atividades no sentido de mais produção de espetáculos, festivais e mostras. Todavia,
esse fato não impulsionou a profissionalização da dança na cidade, continuando a separação entre o
que era produzido pelas academias e/ou pelos grupos e companhias de dança. Ou seja, era a
estabilidade das produções das academias frente às incertezas de sobrevivência dos grupos
independentes. Até os primeiros anos da década de 2000, a cidade foi assistindo o encerramento de
atividades de alguns grupos, como o Grupo Nós e Cia, entre outros (NATURESA, 2010).

Com efeito, há questões positivas a serem levadas em consideração na realização desses festivais e
mostras. Na segunda metade dos anos de 2000, mais especificamente entre os anos de 2006 a
2009[xvii], novas e importantes mostras e festivais não vinculados às academias não só difundiram a
diversidade de linguagens de dança de grupos e companhias independentes, como também a
produção de grupos de bairros, centros comunitários e colégios de Aracaju, se estendendo para de
outros municípios da grande Aracaju. Em especial a cidade de São Cristóvão com a Cia de Dança
Nelson Santos e o Grupo de Dança Rick di Carlo; como também companhias do interior do Estado
de Sergipe. Além desses aspectos, é importante ilustrar o impulso à formação de novos grupos, a
exemplo do Rosa Negra Grupo de Dança, formado a partir do Festival Nossa Dança.

Como iniciativas importantes nesses formatos Aracaju presenciou as realizações do Festival Nossa
Dança, da Semana Sergipana de Dança, do Workshop Internacional de Dança de Aracaju, da Mostra
de Dança do Cultart, do Festival Estações DançArt, do Festival Nacional de Dança de Aracaju, e do
Festival Galeria da Dança. A única iniciativa pública é a Semana Sergipana de Dança, que foi
idealizada e produzida por Lindolfo Amaral, à época diretor do Teatro Tobias Barreto.

O Festival Nossa Dança foi idealizado e produzido por Bosco Torres, professor de Educação Física
da Secretaria de Estado da Educação. A partir de diagnóstico feito por ele nas escolas, em conversas
com professores, sobre como estes desenvolviam projetos e atividades de dança, foi que ele percebeu
que, em 2004, só tinham 10 projetos com dança registrados como atividades dentre as 400 escolas da
rede estadual.

Estas atividades com dança eram realizadas por professores de educação física que complementavam
sua carga horária com esses projetos. Portanto, para Bosco, a dança ainda não tinha alcançado o
espaço devido na grade curricular como previam alguns conteúdos da área da Educação Física, como
a Cultura Corporal do Movimento. Precisava-se de uma ação que pudesse incentivar a realização de
novos projetos e fortalecer os já existentes.
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Com intenção inicial de estimular a produção das escolas, o festival surgiu em 2007 como uma
proposta única de mostra escolar, porém, cresceu e partiu para a segunda edição no ano seguinte,
recebendo grupos de outras redes de educação (municipal e particular), além de grupos e companhias
de dança independentes[xviii].

Cresceu além das expectativas, já que a procura por um espaço na mostra evidenciou uma crescente
produção de grupos em escolas, além dos amadores que surgiram no âmbito da cidade, mas que não
encontravam espaços para apresentação. Além das danças como ballet, jazz, e dança livre, entre
outras, viam-se apresentações de grupos de GR e Ginástica Geral.

Este festival teve uma produção com o olhar de um professor que também é artista, que sempre
vivenciou a dança da cidade, e consequentemente sempre teve uma percepção mais ampla por estar
no âmbito da Educação e no da Cultura. Perpetrou entre artistas, professores e alunos. Perpassou por
salas de ensaios e escolas.

Por falta de patrocínios e apoios o festival só teve três edições, e até a presente data não voltou a ser
realizado, continuando com o hiato entre Educação e Cultura ainda pouco incentivado e firmado –
existindo sempre ações pontuais, mas nunca duradouras. Este festival, assim como o Faz Dança,
incentivou de forma significativa o intercâmbio entre artistas e educandos, desenvolvendo ambientes
de aproximação e diálogos.

Houve muita troca de experiências, de informações, de conhecimentos, além de ter aproximando
duas áreas que poderiam estar ou ser bem mais próximas, como a Cultura e a Educação. Ações como
estas poderiam colaborar no desenvolvimento educacional e cultural, aproximando alunos e escolas
do contexto artístico, e a dança do contexto escolar, e, com isso, promovendo formação de plateias.
Além do mais, quem sabe, de futuros artistas.

Outro festival importante desse período foi a Mostra de Dança do Cultart. Surgindo como um novo
espaço de difusão e intercâmbio de linguagens de dança, essa mostra teve como objetivo, segundo
Janaína Veloso, idealizadora e produtora, a criação de público para a dança, mesmo que isso
começasse “com os próprios parentes e amigos dos participantes”. Janaína afirmou que aquela
mostra poderia valorizar a produção local de dança, e que posteriormente pretendia estender à grande
Aracaju.

A mostra intencionava criar um movimento de dança na cidade, a qual poderia proporcionar aos
participantes trocas de experiências entre os artistas mais experientes com os iniciantes. Isso faria
com que todos adquirissem experiência com essas produções, sendo veteranos ou não. A mostra era
aberta a todas as linguagens de dança, podendo receber público além do habitual, como, por
exemplo, jornalistas e comunicadores, pois se teriam nestes possível público e divulgadores dessas
produções. Uma percepção além do que se era esperado, demonstrando uma percepção ampla de
difusão de dança apenas para familiares e amigos dos participantes. Possíveis colaborações poderiam
surgir nesses eventos, e não somente na Mostra de Dança do Cultart.

Destes festivais e mostras, o que evidenciou de maneira mais ampla aquela crescente produção de
grupos e companhias independentes foi a Semana Sergipana de Dança, idealizada e produzida por
Lindolfo Amaral. Anteriormente já havia sido realizada uma mostra de dança, mas com foco
principal de grupos, companhias e artistas de outros estados e países. A Semana Sergipana de Dança
surgiu como uma proposta de ação para promoção da dança sergipana, do que estava sendo
produzido no Estado. De acordo com Lindolfo,

Ao assumir a direção do teatro, em janeiro de 2007, veio imediatamente a
ideia de reunir as diferentes linguagens artísticas em Mostras. Assim
aconteceu em março/2007, a Mostra de Teatro Sergipano e em abril/2007 a 1ª
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Mostra de Dança. O objetivo foi retomar o movimento que havia em Sergipe,
na década de 80 e início dos anos 90. Não se pode negar que houve um
declínio na produção artística, tanto qualitativo quanto quantitativo.
Desapareceram os grupos de dança. O que se tem hoje é uma nova geração
trabalhando, lutando para manter vivo esse espaço e a Mostra de Dança tem
dado uma contribuição nesse sentido. Um bom exemplo é a Cia. Cubos que é
fruto da Mostra. Por outro lado, é importante lembrar que o “DançArt” e
“Nelson Santos e Cia” já têm mais de 10 anos, porém trabalhavam em suas
cidades sem a troca de experiências.

O Nelson participa de Mostras competitivas fora de Sergipe e tem
conquistado muitos prêmios, porém a repercussão é muito pequena. Melhor,
às vezes viajam em péssimas condições, sem o devido apoio. Isso é
lamentável.
Acredito que a Mostra poderá abrir um novo canal para dança, no tocante as
questões de produção e circulação (NATURESA, 2010).

A Semana Sergipana de Dança, entre 2006 e 2010, foi a maior mostra de dança de grupos e
companhias independentes do Estado de Sergipe. A mostra estimulou a produção de dança,
principalmente da cidade de Aracaju, onde se concentrava a maior participação de grupos da mostra.
Lindolfo percebia a dificuldade dos grupos em se firmarem por conta das dificuldades financeiras, já
que não recebiam apoio financeiro necessários à sustentabilidade deles.

A SSD cresceu a ponto de não só evidenciar os grupos já existentes, mas também provocou o
surgimento de novos, a exemplo da Cubos Cia de Dança, Espaço Liso Cia de Dança e o Catarse
Grupo de Dança. Deve-se levar em consideração que nos três primeiros anos se percebeu
crescimento de público, sendo este um importante fator de continuidade nos anos seguintes,
evidenciando crescimento para além dos amigos e familiares dos artistas.

Nesse período já havia sido lançado o Edital César Macieira de Artes Cênicas, além de discussões
sobre políticas públicas, culminando na realização das Conferências de Cultura municipais e na
estadual, realizada entre nos dias três e quatro de dezembro de 2009. Infelizmente, houve pouca
participação de artistas de dança, presenciando somente alguns da cidade de Aracaju. Talvez por uma
carência ainda presente de representatividade atuante na área, o que aumentou mais ainda a distância
entre artistas e setores públicos para possíveis promoções da dança.

Nesse período o Festival de Danças da Cia DançArt foi reformulado, passando a ter nova concepção.
Com a proposta de acontecer a cada estação do ano, o Estações Dançar tentou fortalecer ações de
grupos e companhias, dando mais espaço para eles nessa mostra. Ao contrário do formato anterior,
apenas de mostra, esta nova edição pretendeu realizar debates, palestras e ações para promoção de
novos pensamentos para a dança de Aracaju.

Com esse novo formato, Cleanis Silva, pretendia convidar grupos e companhias com proposição
profissional para que pudessem ampliar em tempo e coreograficamente suas produções, visto que no
primeiro formato não permitia. Até então, o tempo de apresentação era curto, cerca de cinco minutos
apenas. Portanto, a cada estação, pretendia-se realizar uma nova mostra com a participação de grupos
e companhias, incluindo trabalhos de artista independentes, além dos da Cia DançArt.

O antigo formato de festival, a princípio, pretendia ser um espaço para difusão da dança na cidade, já
que haviam poucos em mostras e festivais de dança na cidade, geralmente restrito aos das academias
de dança, onde sempre apresentavam os resultados de suas aulas anuais. Quase não se tinham opções
para que estes outros grupos, independentemente de suas origens e propostas estéticas,
apresentassem suas coreografias, no que este festival se apresentou como uma alternativa viável para
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tal propósito. Com a criação de outros festivais, das próprias escolas, de outras novas academias, e
também de outras mostras, Cleanis percebeu que os objetivos iniciais das mostras já tinham sido
alcançados.

Semelhante à Cia DançArt a Cia Contempodança também reformulou o Faz Dança após falecimento
de Francisco Santana. A própria companhia também passou por mudanças significativas que
interferiram positivamente em suas novas metas como companhia. O novo festival também seguiu
modelo de mostra, no entanto, já separava produções de academias das produções de grupos e
companhias. Continuou também com a realização das oficinas de dança.

Ainda entre 2006 e 2009 dois eventos surgiram grandes em suas propostas, com o aperfeiçoamento e
qualificação técnica como motes primordiais. Promovido por Everaldo Pereira, bailarino e
coreógrafo da Nu Tempo Cia de Dança, na época ainda sediada em Londres, o Workshop
Internacional de Dança de Aracaju procurou levar aos bailarinos de Aracaju novos movimentos e
tendências de dança, oferecendo aulas ministrados por bailarinos da companhia, como também por
bailarinos não residentes em Aracaju convidados pelo coreógrafo. Esse evento também tinha mostra
final da produção das oficinas.

Foi em 2009 que a bailarina e professora de balé Klely Perelo produziu o Festival Nacional de Dança
de Aracaju, em colaboração com o professor e mestre de balé Júnior Oliveira (BA), com o objetivo
principal de mostra competitiva. Além disso promoveu também a qualificação técnica de bailarinos
com a realização de workshops, de ensaios supervisionados de ballet clássico de repertório, incluindo
mostra das produções dos workshops.

Desse último período mostrado somente poucos grupos permaneceram, restando à próxima geração
bailarinos novas formações de grupos e companhias. As academias de dança, por sua vez, continuam
em um papel de formadoras de bailarinos, sendo ou não intenção direta, visto que não existe na
cidade, ou mesmo no Estado de Sergipe, escolas técnicas para formação de bailarinos profissionais.
A Licenciatura em Dança que foi aberta na Universidade Federal de Sergipe pretendeu, como ainda
continua, no papel de formação de futuros professores de dança na Educação Básica.

Entre 2007 e 2009, a dança da cidade de Aracaju passou por mudanças significativas que se fazem
sentir como uma nova fase, um novo momento, como aponta Vasconcellos (2009):

Nos últimos três anos, desde o surgimento de algumas mostras como a
Semana Sergipana de Dança e a Cultart de Dança, e do curso de Licenciatura
em Dança na Universidade Federal de Sergipe (UFS), é notável a ampliação
de produções coreográficas independentes no Estado. Não que antes não
existissem. Afinal, o Faz Dança completou 12 edições em 2008 e o Festival
de Artes de São Cristóvão (FASC) é quase quarentão. No entanto “salta aos
olhos” o aumento de público nesses eventos. O número de escolas e
academias foi o primeiro a crescer. (VASCONCELLOS, pag. 12, 2009).

De acordo com os fatos expostos, se percebe que o desenvolvimento da dança na cidade de Aracaju
partiu de várias ações, como a formação de grupos, companhias e academias de dança, de festivais e
mostras, além de algumas iniciativas públicas de apoio à dança. Espera-se, portanto, que este artigo
possa se colaborar na construção de melhores entendimentos acerca da produção de dança entre as
décadas de 1970 e fins da primeira década de 2000.

A princípio, encadear informações encontradas esparsamente pode parecer tarefa simples, mas não
tão simples pelo fato de pouco se encontrar bibliografia nessa área. Além disso, há uma dificuldade
de partilha de informações, visto que mesmo circulando entre os mesmos espaços, é característico da
cidade certo distanciamento dos artistas e também das academias de dança, evidenciando reservas de
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espaços que só aumentam esses hiatos na história da dança da cidade.

O texto, em sua simplicidade de estilo, técnica e informações deseja que ao menos se possa conhecer
ações que há muito ocorreram, e que há muito estão esquecidas nas memórias do que as realizaram,
assim como nas memórias do que presenciaram. Se faz necessário movimento de construção dessa
memória da dança aracajuana, dessa possível escrita histórica, e para tal este artigo intenciona
colaborar nessas breves narrativas.

[i] O artigo baseia-se em escritas acadêmicas da autora, presentes nas referências, que, por sua vez,
partiu de artigos de livros, de jornais, vídeos e demais documentos escritos e audiovisuais.
[ii] In: NATURESA, 2010. 3. O CONTEXTO ARTÍSTICO DE ARACAJU: A COMUNIDADE
COMO POSSIBILIDADE IDENTITÁRIA. In: Dança e Identidades [...]. 2010. 134 f. Dissertação
(Mestrado em Dança) – Escola de Dança – UFBA, Salvador, 2010
[iii] Ibdem.
[iv] Ibdem.
[v] Ibdem.
[vi] Ibdem.
[vii] Ibdem.
[viii] SANTOS, Míriam Vieira dos. Um [...]. In: Revista de Aracaju. Realização: Prefeitura
Municipal de Aracaju. Ano LX, nº 10. Gráfica J. Andrade: Aracaju, 2003.
[ix] In: NATURESA, 2010.
[x] NATURESA, 2010.
[xi] GRAÇA, Tereza Cristina Cerqueira da; SOUZA, Josefa Eliana; CERQUEIRA FILHO, Manoel
Luiz. Ob. Cit.
[xii] Mais informações sobre o Grupo Studium Danças em NATURESA, 2017.
[xiii] Festival de Arte de São Cristóvão, criado em 1972 como ferramenta do Estado militar
preocupado em estabelecer diretrizes para a Arte e a Cultura no Estado de Sergipe como forma de
projetar o estado num contexto de discursos de nacionalismo. Então convinha, nas décadas de 1970 e
1980, promover e conduzir um festival de envolvimento artístico-cultural e intelectual de nível
nacional, sendo coordenado por intelectuais do estado. A política cultural era voltada para uma arte
que mostrasse a ação do Estado como provedor de arte e cultura, preenchendo ausências ou
determinando as ações artístico-culturais principalmente voltadas para a promoção do turismo.
[xiv] Porém, entre 2004 e 2006, foi realizada pela Secretaria de Estado de Cultura, a Semana de
Dança durante o mês de abril, na administração do Sr. José Carlos Teixeira, onde se apresentaram
grupos locais e academias de dança, além de artistas e companhias nacionais e internacionais. A
Semana Sergipana de Dança será falada adiante.
[xv] Formado na administração municipal do ex-prefeito Jackson Barreto entre os anos de 1986 e
1990, tendo como Secretária de Cultura Lânia Duarte.
[xvi] O Espaço Contempodança funcionou até o falecimento de Francisco Santana (sem informação
de data). No entanto, a Cia Contempodança continuou suas atividades sob a gestão de Adriano Matos
e Leila Nascimento.
[xvii] Foi o período pesquisado para a escrita da dissertação Dança e Identidades (...) presente nos
Referenciais.
[xviii] O Festival Nossa Dança teve apenas 3 edições, entre 2006 e 2008.
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