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A TESSITURA DA DANÇA TRIBAL NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: INTERFACE E
POSSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO CONTEMPORNEA EM DANÇA

THE TESSITURA OF TRIBAL DANCE IN THE UNIVERSITY EXTENSION: INTERFACE AND
POSSIBILITY IN CONTEMPORARY EDUCATION IN DANCE

COMPOSICIÓN DE LA DANZA TRIBAL EN LA EXTENCIÓN UNIVERSITÁRIA: INTERFAZE Y LAS
POSIBILIDADES EN LA EDUCACIÓN CONTEMPORANEA EN LA DANZA

RESUMO

Tendo como objeto de estudo o resultante coreográfico do Encontro de Dança Tribal, desenvolvido no
Projeto de Extensão Poética da Dança Tribal, da Escola Técnica de Artes  Universidade Federal de
Alagoas, o artigo versa sobre os processos de ensinoaprendizagem em Dança Tribal para explanar a
construção coreográfica na Extensão Universitária. Através da Prática como Pesquisa (Fernandes,
2013), a escrita se apoia no fazer como o eixo guiador e o próprio método de investigação. Sob o
mesmo ponto de vista, a escrita foi impulsionada pela potencialidade de conexões e caminhos
possíveis da Dança Tribal na pedagogia contemporânea em dança, uma vez que a Extensão
desempenha papéis fundamentais no processo formativo de discentes da área Dança e Comunidade.
Ademais, acreditase que o estudo ilumina a viabilidade de uma ecologia nos procedimentos artísticos
em Dança Tribal.

Palavras-chave: Dança Tribal. Extensão Universitária. Educação. Contemporaneidade

ABSTRACT

Having as object of study the choreographic result of the Tribal Dance Encounter, developed in the
Tribal Dance Poetic Extension Project of the Technical School of Arts  Federal University of Alagoas,
the article deals with the teachinglearning processes in Tribal Dance to explain the choreographic
construction in the University Extension. Through Practice as Research (Fernandes, 2013), writing
relies on doing as the guiding axis and the research method itself. From the same point of view, writing
was boosted by the potentiality of possible connections and paths of the Tribal Dance in the
contemporary pedagogy in dance since the Extension plays key roles in the formative process of
students in the area of Dance and Community. In addition, it is believed that the study illuminates the
viability of an ecology in the artistic procedures in Tribal Dance.

Keywords: Tribal Dance. University Extension. Education. Contemporaneity

RESUMEN

Teniendo como objeto de estudio el resultado coreográfico del encuentro de danza tribal,
desenvolvido en el Proyecto de Extensión Poética de la Danza Tribal, de la Escuela Técnica de Artes
 Universidad Federal de Alagoas. El articulo se refiere a los procesos de enseñanza y aprendizaje de
la danza tribal para desenvolver la construcción coreográfica en la Extensión Universitaria. Através de
la practica como investigación (Fernandes,2013) la escritura se apoya en el hacer como el eje guiador
y el propio método de indagación. En el mismo punto de vista, la escritura fue impulsada por la
potencialidad de conexiones y caminos posibles de la Danza Tribal en la pedagogía contemporánea
en la danza, una vez que la extensión desempeña papeles fundamentales en el proceso formativo de
los estudiantes en el área de la Danza y Comunidad. Además, se cree que el estudio ilumina la
viabilidad de una ecología en los procedimientos artísticos en la Danza Tribal.

Palabras clave: Danza Tribal. Extensión Universitaria. Educación. Contemporaneidad
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INTRODUÇÃO

A Dança Tribal popularmente compreendida como dança étnica de fusão, propõe um processo de
tradução que agrupa e mescla movimentos de diferentes danças étnicas – dança do ventre, danças
indianas, danças ciganas e de matrizes africanas e tradicionais, assim como, danças urbanas e
contemporâneas para atualizar numa estética de diversidade cultural, ora para convergir em códigos
possíveis de identificação, ora para evidenciar possibilidades que vão além das representações
estéticas culturais.

Os primeiros registros são na década de 1970 quando a dançarina Jamila Salimpour leva à América
do Norte manifestações culturais que havia vivenciado numa viagem ao Oriente. Desde então, a
Dança Tribal que vive em constante evolutivo chegou ao Brasil, se acredita que por volta da década
de 90, inaugurando novos pensamentos de dança. O Projeto de Extensão Poética da Dança Tribal
surge em 2015 na cidade de Maceió – Alagoas, sob coordenação da Profa. Ma. Ana Clara Oliveira,
como proposta de introduzir e aprofundar os saberes da Dança Tribal em diálogos com os
conhecimentos dos Educandos e Comunidade.

Neste sentido, o artigo tem como ponto de ignição lançar outros olhares para a Extensão Universitária
de Dança, notadamente para o Projeto de Extensão Poética da Dança Tribal, para potencializar a
relação entre a Universidade e Sociedade, com vistas a uma prática transformadora que focada nos
diálogos ininterruptos do processo educativo, cultural e científico, articula o Ensino e a Pesquisa de
forma indissociável. Para tanto, este artigo tem como objeto de estudo o resultante coreográfico do
Encontro de Dança Tribal, desenvolvido no referido Projeto da Escola Técnica de Artes[i], da
Universidade Federal de Alagoas. Destarte, o artigo versa sobre os processos de
ensinoaprendizagem em Dança Tribal com o objetivo de explanar a construção coreográfica na
Extensão Universitária.

Por outra forma, o presente trabalho irá expor o desenvolvimento das coreografias das estéticas do
arcabouço da Dança Tribal, como os subgêneros Tribal Fusion e o Tribal Brasil, refletindo o papel da
Extensão Universitária como interface e caminhos possíveis na pedagogia contemporânea em dança,
principalmente, no que tange ao processo formativo de discentes da área Dança e Comunidade.

É importante destacar que em conformidade com a proposta, apresentase como a Prática como
Pesquisa (Fernandes[ii], 2013) como pensamento, pois a prática do/no Projeto de Extensão é o eixo
guiador e o próprio método de investigação em constante transformação. De acordo com a autora
“Prática como Pesquisa implica em uma associação estreita e inerente entre pesquisa, criação e
realização, como processos simultâneos e interdependentes de procedimentos, metodologias e
construções de conhecimento” (FERNANDES, 2013, p. 25).

À princípio, serão apresentados os processos de ensinoaprendizagem em Dança Tribal
correlacionando o pensamento de Ecologia dos Saberes, ressaltado por Boaventura de Sousa
Santos[iii], a fim de perceber que “a experiência social em todo o mundo é muito mais ampla e variada
do que o que a tradição científica ou filosófica ocidental conhece e considera importante” (2002, p.
238). Tais modos de aprender e ensinar também serão iluminados, igualmente, por autores que se
aproximam pelas reflexões e questionamentos que se fazem pertinentes nos pensamentos do Corpo
e da Dança.

Para compreender a noção de corpo que sobressai nesta escrita, prevalecerá a Teoria do Corpomídia
das autoras Katz[iv] & Greiner[v] (2005), que ao sugerirem que todo corpo é corpomídia de si mesmo
dialogará com Bhabha[vi] (2011) no que diz respeito ao conceito de hibridismo. Estas noções de
corpo compõem os cruzamentos com autores da dança, principalmente, da Dança tribal como
Andrade[vii] (2011) e Schulze[viii] (2013).

Feito isso, será apresentado uma breve análise do processo coreográfico do Encontro de Dança
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Tribal desenvolvido nos anos 2016 e 2017 dentro das atividades finais do Projeto de Extensão Poética
da Dança Tribal. Concomitantemente, a ideia de pensar práticas que se distanciam do modelo de
Pedagogia Tradicional é reafirmada como atitude na tessitura da Dança Tribal, o que pode auxiliar
outras pesquisas de atividade extensionista e/ou da própria arte em questão.

DESNUDANDO OS PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM DANÇA TRIBAL

Embora transformações relevantes tenham acontecido nos últimos anos na Educação, na maioria das
vezes, é permeada por uma perspectiva colonialista. Deste modo, os processos de
ensinoaprendizagem em dança não têm sido diferentes. Boaventura de Sousa Santos (2002) chama
de monocultura do saber e rigor do saber, os saberes hegemônicos que, ao longo dos tempos, se
fazem presentes no âmbito educacional. Na dança, estes dois aspectos se dão pelo modus operandi
no ensino, bem como, nos conteúdos abordados que primam somente as competências técnicas
detentoras de poder, subordinando o corpo aos saberes de dominação. Como pode ser visto,

A primeira lógica deriva da monocultura do saber e do rigor do saber. É o
modo de produção de nãoexistência mais poderoso. Consiste na
transformação da ciência moderna e da alta cultura em critérios únicos de
verdades e de qualidade estética, respectivamente. A cumplicidade que une
as “duas culturas” reside no facto de ambas se arrogarem ser, cada uma no
seu campo, cânones exclusivos de produção de conhecimento ou de criação
artística. Tudo o que o cânone não legitima ou reconhece é declarado
inexistente. A nãoexistência assume aqui a forma de ignorância ou de
incultura. (SANTOS, 2002, p. 247)

Partindo desse pressuposto, se enxerga aqui a colonialidade em Dança Tribal em duas frentes. Ao
que parece, a primeira se concentra no espaço do ensinar centrado unicamente nos professores que
se percebem cheios do conhecimento, por isso não compreendem que o educar é um processo
dialógico, um intercâmbio constante de múltiplas mãos, no qual é necessário reconhecer o critério da
alteridade  o outro (professor, aluno) como referência e em toda sua complexidade, isto é, em suas
esferas biológicas, sociais, culturais, afetivas, espirituais entre outras.

Ao longo dos anos, na Dança Tribal se observa que estes valores estão presentes nas tentativas de
conceituála na história como na gama de suas criações e estéticas. É habitual encontrar nesta
configuração de dança, os termos: sagrado feminino, dança de fusões, ritualístico, empoderamento,
sororidade, coletivo, liberdade, colaboração e muitos outros. Então, quais os motivos da não
transformação no ensino da Dança Tribal Se, o ambiente é tão propício ao viés revolucionário, por
que insistir num ensino apenas centrado na figura do professor e num critério de única verdade Longe
de desvalorizar outras práticas docentes ou propor soluções imediatistas, o que se pretende é um
convite a reflexão sobre a noção de reciprocidade – distante da monocultura do saber, como elemento
fundamental na formação da pessoa e percepção do outro como parte do eu.

A segunda frente observada aqui, é que existe uma Dança Tribal aceita por muitos como universal,
cujos fatores predominantes são incorporações dos passos que dançarinas dos E.U.A, sobretudo, e
assim, o universo desta dança passa a reproduzir, conscientemente ou não. Notoriamente, se
percebe que os conteúdos abordados por muitas dançarinas da Dança Tribal são engendrados pela
replicação devastadora de repertórios de movimento oriundos dos pensamentos hegemônicos, o que
caracteriza a natureza hierárquica das relações NorteSul e com elas, as relações capitalistas e
imperiais.

Neste sentido, é fácil identificar nos trabalhos compositivos uma maior prevalência pelas expertises
das dançarinas norteamericanas, sendo a tradução dos conteúdos reverberados com o rigor do
poder nas qualidades estéticas.
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Boaventura de Sousa Santos (2002) propõe uma epistemologia do Sul que, ao contrário das
epistemologias do Norte, se refere a um conjunto de epistemologias que procuram incluir o máximo
das experiências de conhecimento do mundo para abrir pontes de intercomunicação.

Segundo o autor, “uma epistemologia do Sul assenta em três orientações: aprender que existe o Sul;
aprender a ir para o Sul; aprender a partir do Sul e com o Sul” (2008, p. 5). Desta forma,
ancorandose nestes pensamentos, é interessante refletir os conteúdos da Dança Tribal,
especialmente, no Brasil a fim de contrapor a hierarquização do poder e assim, estar com atenção
plena para não nutrir a relação de colonização (o colonizador e o colonizado).

As respostas fracas têm alguma credibilidade no Norte global porque foi neste
que mais se desenvolveu o pensamento ortopédico e porque, traduzidas em
políticas, são as respostas fracas que asseguram a continuação da dominação
neocolonial do Sul global pelo Norte global e permitem aos cidadãos deste
último beneficiar dessa dominação sem que dela se dêem conta. No Sul
global, as respostas fracas traduzemse em imposições ideológicas e
violências de toda a espécie no quotidiano dos cidadãos, excepto no das elites
que constituem o pequeno mundo do Sul imperial, a “representação” do Norte
global no Sul global. (SANTOS, 2008, p. 17)

Na busca constante pela ruptura dos saberes hegemônicos, os processos de ensinoaprendizagem
em Dança Tribal no Projeto de Extensão Poética da Dança Tribal, estão pautados no pensamento de
Ecologia dos Saberes, ressaltado por Boaventura de Sousa Santos.

A ecologia de saberes é, basicamente, uma contraepistemologia. O impulso
básico que a faz emergir resulta de dois fatores. O primeiro é o novo
surgimento político de povos e visões do mundo do outro lado da linha como
parceiros da resistência ao capitalismo global, isto é, a globalização
contrahegemónica. [...] O segundo fator é uma proliferação sem precedentes
de alternativas que, contudo, não podem ser agrupadas sob a alçada de uma
única alternativa global. A globalização contrahegemónica destacase pela
ausência de uma tal alternativa no singular. A ecologia de saberes procura dar
consistência epistemológica ao pensamento pluralista e propositivo.
(SANTOS, 2007, p. 8687)

Neste pensamento, os conhecimentos acadêmicos e não acadêmicos se cruzam e como acrescenta o
autor, também ignorâncias. Procurase dentro dos processos de aprender e ensinar Dança Tribal
nesta Extensão Universitária, as variadas fontes de conhecimento e aprendizagem recíproca, sendo a
prática o eixo fundamental para as construções de pesquisa.

Através dos procedimentos metodológicos adotados no Projeto como diário de bordo, entrevistas,
diálogos cruzados e as vivências nas aulas com participação ativa/presença cênica dos alunos, os
processos de ensinoaprendizagem têm possibilitado ao aluno o desenvolvimento do seu potencial
criativo, o empoderamento, a autonomia, o equilíbrio dos centros energéticos, o refinamento da
cognição, o aprendizado/aperfeiçoamento também de técnicas, reflexões diante dos entraves
sóciopolíticosculturais e motivações para uma prática contrahegemônica, abrindo igualmente, aos
novos horizontes para uma atuação consciente no mercado de trabalho. “Na ecologia de saberes, a
busca de credibilidade para os conhecimentos nãocientíficos não implica o descrédito do
conhecimento científico. Implica simplesmente a sua utilização contrahegemônica” (SANTOS, 2007,
p. 87).
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Dentro das aulas do Projeto de Extensão Poética da Dança Tribal são impulsionados: o estímulo aos
debates de textos, análise de vídeos da Dança Tribal, criação colaborativa de coreografias, a
improvisação como coreografia, o contatoimprovisação como fonte de pesquisa, a produção de
materiais escritos dançantes, a seleção dos temas trabalhados nas composições, a escrita de cartas
que fazem parte da experiência e as trocas incessantes, inclusive fora do espaço formal de aulas.

Considerase a não verticalidade das relações e buscase outras formas de se relacionar, que muitas
vezes, ocasionam conflitos. Estes, por sua vez, são acolhidos a fim de entender que todos os
saberes, por mais revolucionários, possuem limites próprios. Eis a incompletude que não pode ser
erradicada!

Uma das premissas básicas da ecologia de saberes é que todos os
conhecimentos têm limites internos, referentes às intervenções no real que
eles permitem, e externos, decorrentes do reconhecimento de intervenções
alternativas propiciadas por outras formas de conhecimento. Por definição, as
formas de conhecimento hegemônicas só conhecem limites internos, de modo
que o uso contrahegemônico da ciência moderna só é possível mediante a
exploração paralela de seus limites internos e externos como parte de uma
concepção contrahegemônica de ciência. É por isso que o uso
contrahegemônico da ciência não pode se limitar à ciência. Só faz sentido no
âmbito de uma ecologia de saberes. (SANTOS, 2007, p. 88)

Por consequência da rede de relações estimuladas na Extensão Universitária, temse o entendimento
de que os corpos ao trocarem informações, se configuram como Corpomídia. As autoras Katz &
Greiner (2005) sugerem que todo corpo é corpomídia de si mesmo, isto é, um corpomídia do estado
momentâneo da coleção de informações que o constitui, sendo a informação do ambiente que chega
no corpo, se torna também corpo.

A Teoria Corpomídia se propõe com o objetivo de favorecer uma leitura crítica
do papel do corpo face ao que está em curso na nossa sociedade e, por isso,
propõe que corpo e ambiente existem em um inestancável fluxo de
trocas/contaminações, sublinhando que tanto um como o outro só existem
nestas trocas incessantes. As trocas/contaminações não acontecem depois
que corpo e ambiente existem, mas são elas que os constituem. (KATZ,2011,
p.4).

Na Dança Tribal, podese dizer que o corpo se relaciona de maneira significativa com a gama de
tantas outras informações existentes naquele corpo, o que sem dúvida vai resultar em configurações
diferentes para cada sujeito, na medida em que experimenta os cruzamentos entre corpo e ambiente.
A Teoria do Corpomídia, que vem da abordagem tributária da Semiótica de Pierce, criada das Teorias
Evolucionista Neodarwinista e da abordagem filosófica e tradutória de Lakoff & Johnson, entende que
o corpo não recusa a informação do ambiente, pois ambos modificamse mutuamente.

O corpo não é um lugar onde as informações que vêm do mundo são
processadas para serem depois devolvidas ao mundo. O corpo não é um meio
por onde a informação simplesmente passa, pois toda informação que chega
entra em negociação com as que já estão. O corpo é o resultado desses
cruzamentos, e não um lugar onde as informações são apenas abrigadas. É
com esta noção de mídia de si mesmo que o corpomídia lida, e não com a
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ideia de mídia pensada como veículo de transmissão. A mídia à qual o
corpomídia se refere diz respeito ao processo evolutivo de selecionar
informações que vão constituindo o corpo. A informação se transmite em
processo de contaminação. (GREINER; KATZ, 2005, p. 130131)

Neste contexto, Homi Bhabha contribui com o entendimento da Dança Tribal dentro do Projeto, ao
adotar a ideia do hibridismo que tem sua origem no teórico Mikhail Bakhtin (2000), que a diferencia
como involuntária, pois mistura linguagens dentro de um mesmo contexto. Bhabha atenua na
intencionalidade, mostrando que o fenômeno híbrido independe da vontade do sujeito, funcionando
como uma ameaça à autoridade colonial. Resultante da contestação do discurso dominante, no qual a
autoridade do colonizador é subvertida pelo colonizado, que exige que suas diferenças culturais
sejam observadas, o hibridismo proposto por ele, pensa a “necessidade de passar além das
narrativas de subjetividades originárias e iniciais e de focalizar aqueles momentos ou processos que
são produzidos na articulação de diferenças culturais” (BHABHA, 1998, p.20).

É o nome desse deslocamento de valor do símbolo ao signo, que leva o
discurso dominante a dividirse ao longo do eixo de seu poder de se mostrar
representativo, autorizado. O hibridismo representa aquele “desvio”
ambivalente do sujeito discriminado em direção ao objeto aterrorizante,
exorbitante, da classificação paranoica – um questionamento perturbador das
imagens e presenças da autoridade. (BHABHA, 2010, p. 164)

A Dança Tribal é entendida como dança de fusões, propondo no hibridismo uma mesclagem de
movimentos de diferentes danças étnicas, tais como a dança do ventre, danças indianas, dança
flamenca, danças ciganas e de matrizes africanas e tradicionais, assim como, danças urbanas e
contemporâneas para atualizar numa estética de diversidade cultural. Tendo o hibridismo como
fundamentação, na Dança Tribal coexistem técnicas corporais de danças étnicas de variadas partes
do mundo, que em constante transformação, absorvem influências da tradução a partir da autonomia
compositiva de cada dançarino.

Se no universo da Dança Tribal habita o hibridismo e a liberdade de criação de corpo dançante,
questionase mais uma vez: por que no Brasil existe uma prevalência dos saberes hegemônicos
disseminados nos grandes eventos internacionais Por que se copia como padrões e demasiadamente
determinadas dançarinas norteamericanas Por que não motivar uma relação dialógica entre os
saberes do NorteSul Sem o intuito de responder tais questionamentos, mas é oportuno dizer que a
Dança Tribal sendo uma dança híbrida precisa saber que o hibridismo “é uma problemática de
representação e de individuação colonial que reverte os efeitos colonialistas, de modo que outros
saberes “negados” se infiltrem no discurso dominante e tornem estranha a base de sua autoridade –
suas regras de reconhecimento” (BHABHA, 2010, p. 165).

Talvez o encantamento pelos saberes norteamericanos da Dança Tribal tenha relação com o fato
histórico de ter iniciado nestes territórios, embora já seja significativa a quantidade de profissionais
que buscam outras formas de relações, inclusive traçando práticas que vão nas próprias fontes que
possibilitam fusões.

A autora Andrade (2011) revela que os mecanismos de contaminação da Dança Tribal, tiverem seus
primeiros registros através da dançarina Jamila Salimpour – Califórnia, E.UA, que ao fazer uma
viagem ao Oriente, se encantou com os costumes de povos tribais. Retornando à América do Norte, a
dançarina resolveu mesclar as diversas manifestações culturais que havia aprendido, realizando
juntamente com sua trupe Bal Anat, novas composições inspiradas em matrizes étnicas e da dança
oriental ancestral, até se transformar posteriormente em outras redes da dança como o American
Tribal Style Belly Dance (ATS), criado por Carolena Nericcio, com base na dança do ventre, no
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flamenco e nas danças indianas clássicas.

Acrescenta a autora, que atrelada aos fundamentos do ATS, a dançarina Rachel Brice e seu grupo
The Indigo, através da influência da cultura underground e do body art, instaurou mais uma rede de
relações da dança disseminando o estilo Tribal Fusion como ressalta a autora:

Nos anos 1990, passou a demonstrar com mais força a presença da dança
indiana, do flamenco e mesmo das técnicas de dança moderna e do jazz
dance, nascendo então o Neo Tribal. O estilo tribal hoje representa a mistura
de antigas técnicas de dança do norte da Índia, do Oriente Médio e da África,
explorando as danças étnicas tradicionais como bhangra bharata natyam e
flamenco, e danças como o moderno, jazz, dançateatro, breakdance
(popping, locking, waving, ticking, strobbing) e a dança do ventre (ANDRADE,
2011. p.1920).

Com a ascensão da tecnologia através da comunicação digital, os processos de ensinoaprendizagem
da Dança Tribal foram transformados e ressaltados, ampliando a complexidade e diluindo as
fronteiras entre culturas. Assim, o autor Schulze (2013) descreve que com base nas discussões
dentro do ATS e Tribal Fusion, a dançarina pernambucana Kilma Farias incorpora o estilo Tribal
Brasil, incluindo na sua manifestação artística codificações que partem também das danças locais.

Reconhecendo as discussões dentro da comunidade do ATS e TF com
respeito à questão de gêneros e subgêneros, sob o guardachuva da dança
tribal, incluise o Tribal Brasil, criado por Kilma Farias, entre seus subgêneros.
Percebese em seus trabalhos uma relação próxima, em termos de código,
com os grupos observados. Ao mesmo tempo existe toda uma codificação
baseada em danças populares brasileiras e, especificamente, naquelas de
origem africana (SCHULZE, 2013, p.7)

Com efeito, o Projeto de Extensão Poética da Dança Tribal enfatiza as configurações Tribal Fusion e
Tribal Brasil nos processos de ensinoaprendizagem, tendo as relações em sala de aula
imprescindíveis para o aprendizado mútuo, seja pelos inúmeros momentos em que os estudantes são
convidados a criar sequências coreográficas e/ou investigar as memórias corporais dentro de jogos
improvisacionais, seja pelas discussões e escritas no corpo e diários de bordo ou ainda pelo estímulo
ao trabalho coletivo em círculos ou pequenos grupos para despertar os conceitos de ancestralidade,
ritual, sagrado feminino e equilíbrio das energias feminina e masculina existentes no corpo.

Similarmente, quando existem as estruturas de fileiras, há sempre a motivação de trocas de filas para
que todos sintam a experiência de estar à frente. Ou seja, a ideia é criar um engajamento e uma
participação colaborativa no ensino e nos conteúdos explorados, ampliando as chances de buscar um
funcionamento em grupo, de tribo.

ANALISANDO O PROCESSO COREOGRÁFICO DO ENCONTRO DE DANÇA TRIBAL

O processo coreográfico do Encontro de Dança Tribal desenvolvido nos anos 2016 e 2017, dentro das
atividades finais do Projeto de Extensão Poética da Dança Tribal, contou com quatro trabalhos – 03
de Tribal Fusion e 01 de Tribal Brasil, com durações de 5 minutos cada composição. Fizeram parte
destas coreografias os alunos do Projeto de Extensão, que somados à produção, totalizaram uma
equipe de 30 pessoas.

É importante frisar que além do processo coreográfico vinculado a Extensão Universitária, examinado
brevemente neste artigo, ambas as edições do Encontro reuniram artistas de variadas regiões
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brasileiras e uma artista da Argentina em 2016, bem como profissionais com competências técnicas
específicas da ETA e parcerias culturais de Teatros da cidade de Maceió. Além disso, nas edições
também foram realizadas palestras com profissionais da Dança Tribal e professores que têm a prática
como pesquisa de alguma estética que a Dança Tribal se interessa. Oficinas e apresentações em
formato de Mostra – Hafla, fizeram parte do cenário do Encontro.

Por se tratar de uma ação extensionista que ilumina as trocas com a Comunidade, foram feitas
divulgações no âmbito da formação de plateia, principalmente, por constituir uma inovação não
somente em Maceió, onde não existia espetáculos de Dança Tribal, como também na UFAL e no
contexto da própria dança, uma vez que não foram constatados dados que mostram a existência de
uma Extensão de Dança Tribal, tampouco um evento específico e oriundo desta ação.

Em 2016, o Encontro de Dança Tribal ETA (UFAL) aconteceu no Espaço Cultural UFAL e no Teatro
Jofre Soares – SESC Alagoas e foi dividido em três dias de muita produção de conhecimento, o que
atraiu um considerável público para o ano consecutivo. Na edição, participaram como convidados
palestrantes e oficineiros a artista/pesquisadora de Dança Tribal  Professora Mestra Kilma Farias
(PB) e o artista/pesquisador – Professor Doutor Guilherme Schulze (UFPB).

Em 2017, o evento obteve 65 inscrições de variadas regiões como: Alagoas, Bahia, Paraíba, Sergipe,
São Paulo, Pernambuco e Minas Gerais. Foi desempenhado durante três dias divididos no Complexo
Cultural Teatro Deodoro e Teatro Gustavo Leite, dentro da programação da 8ª Bienal Internacional do
Livros, Alagoas. Nesta segunda edição, as convidadas palestrantes e oficineiras foram: Kilma Farias
(PB), Joline Andrade (BA) e as colaboradoras, professoras doutoras da UFAL – Kamilla Mesquita e
Joana Wildhagen.

Importante destacar que, a idealização do evento foi da coordenadora do Projeto de Extensão – Ana
Clara Oliveira e se iniciou com a frutífera colaboração de alunos do Projeto e a parceria da Keka
Rabelo Produções. Todo o evento recebeu apoio financeiro da ETA, com exceção dos figurinos de
discentes, que em harmonia buscaram com bravura a construção particular dos seus figurinos e
acessórios.

Em relação a organização do Encontro, foram priorizadas as seguintes etapas: préprodução,
produção e pósprodução. Podese relatar que na etapa de préprodução, foram executados os
planejamentos e o levantamento dos recursos disponíveis. Na etapa da produção, momento mais
esperado, foram colocados em prática as principais ações previstas no planejamento, acionando a
maior parte dos profissionais envolvidos. Em seguida, a pósprodução, momento final do evento, no
qual é feito as devoluções de materiais utilizados, agradecimentos aos colaboradores e desmontagem
dos espaços usados.

Paralelamente a esse turbilhão de acontecimentos, é que o processo coreográfico do Encontro de
Dança Tribal se deu. O processo criativo consistiu, em muitas ocasiões, na proposição de uma
sequência coreográfica originada dos hibridismos provenientes do Tribal Fusion, especialmente, de
danças étnicas indianas, flamencas, urbanas e do Tribal Brasil que reverberado pelas poéticas do
Tribal Fusion, ressaltava os hibridismos com as danças de origem africana e numa parcela menor, de
danças tradicionais populares. Tais sequências eram estruturadas pela coordenadora com base nas
trocas durante as aulas do próprio Projeto de Extensão, sendo muitas vezes ensaiadas por alunas
bolsistas e voluntárias.

É notório perceber que alguns educandos se reconheciam como autor e coautor de alguma
movimentação, pois durante a tessitura era comum que os discentes trouxessem questões,
sequências elaboradas ou movimentos isolados que gostariam de investigar. Outros se sentiam
felizes ao tomar conhecimento de que uma trilha sugerida era escolhida e de que foi indicado para
criar algum desenvolvimento do processo criativo, como figurinos e concepção de
maquiagem/caracterização.
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Ainda, é observado a partir dos registros em vídeos e fotografias, que algumas sequências traziam
estruturas de relacionamento como alinhamentos, posturas, contatos, contrastes e muitos círculos.
Com a Prática como Pesquisa, é interessante perceber o corpo experenciado/vivido e consciente das
relações com o outro na cena, sendo os fundamentos da obra o Dicionário Laban, da
professora/dançarina/coreógrafa e pesquisadora de dança Lenira Rengel (2003), frequentemente
revisitados nas improvisações e sequências coreográficas. A Eucinética, isto é, as qualidades
dinâmicas, fatores e/ou elementos do movimento, como os fatores fluxo, peso, espaço (foco) e tempo,
se tornou parâmetros para o processo de criação. Destacase a fluência como um forte aspecto do
resultante coreográfico do Encontro de Dança Tribal, por ter a integração do movimento que leva a
sensação de unidade dos corpos.

A fluência apoia a manifestação da emoção pelo movimento, pois os extremos
ou as gradações e/ou nuances entre um alto grau de abandono do controle ou
uma atitude de extremo controle manifestam no movimento os aspectos da
personalidade que envolvem a emoção (RENGEL, 2004, p. 13).

Em virtude dessa fluência – ora contida, ora livre, de integração não somente em termos de qualidade
do movimento, mas também de união entre corpos dançantes, foram observados uma exploração de
todo o espaço cênico tanto nas coreografias de Tribal Fusion quanto na composição de Tribal Brasil, o
que caracteriza uma flexibilização dos aspectos temporais e do espaço compartilhado do saber com
disponibilidade para mudanças e em revezamento de corpos, não existindo o pensamento dos mais
altos sempre ao fundo ou dos mais iniciantes escondidos, ainda dos que não correspondem aos
padrões de beleza sobre os corpos à margem. Ao contrário disso, o fator espaço foi bastante
focalizado e compartilhado cenicamente sem prevalência de estereótipos.

Assim, o processo coreográfico do Encontro de Dança Tribal nos anos de 2016 e 2017, se mostrou
distanciado do modelo de Pedagogia Tradicional ao buscar se recriar mesmo diante dos desafios.
Destarte, Boaventura de Sousa Santos (2002, p. 278) motiva “A possibilidade de um futuro melhor
não está, assim, num futuro distante, mas na reinvenção do presente”.

CONSIDERAÇÕES

Para refletir o o resultante coreográfico do Encontro de Dança Tribal, desenvolvido no Projeto de
Extensão Poética da Dança Tribal, da Escola Técnica de Artes  Universidade Federal de Alagoas, foi
preciso preconizar determinados entendimentos de uma Pedagogia Contemporânea que envolveu a
Prática como Pesquisa, Ecologia dos Saberes, O Corpomídia e o Hibridismo, uma vez que os
processos de ensinoaprendizagem em dança ainda estão assentados na mera reprodução de
movimentos centrados no Professor, sem uma relação dialógica com Alunos.

O ensino e a aprendizagem não se dissociam, como afirmava Freire (1996) não há docência sem
discência. A proposta é que, para além da técnica, exista uma mudança de paradigma no que tange
ao ensino e a organização dos conteúdos da Dança Tribal, valorizando deste modo, as singularidades
do corpo. Além disso, pensar o aprender e o ensinar com atitude não hierárquica “a ecologia de
saberes expande o caráter testemunhal dos conhecimentos de modo a abarcar igualmente as
relações entre o conhecimento científico e o nãocientífico, ampliando assim o alcance da
intersubjetividade como interconhecimento e viceversa” (SANTOS, 2007, p.89).

Acreditase que a proposta de desenvolver a tessitura da Dança Tribal no Projeto Poética da Dança
Tribal, dando ênfase a potencialidade de conexões e caminhos possíveis na Pedagogia
Contemporânea, contribuirá para o processo formativo de discentes da área Dança e Comunidade,
viabilizando uma ecologia nos procedimentos artísticos em Dança Tribal.
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