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O Ciclo de Encontros: a dança carioca, realizado desde o dia 26 de janeiro de 2012, 

trata-se de um evento que oferece uma série de palestras com artistas, produtores e pesquisa 

dores da dança. Sob a curadoria de Flavia Meireles e organizado pelo Centro Coreográfico da 

Cidade do Rio de Janeiro (CCORJ), na última quinta-feira (05/04), fora promovido um debate 

acerca dos processos de formalização/profissionalização em concordância com a cadeia 

produtiva da dança carioca: produção, circulação, divulgação, formação, legislação e 

mobilização. O encontro reuniu artistas, pesquisadores e bailarinos em torno da pergunta 

“Como nos formalizamos?”, contando com a participação de Denise Acquarone, professora e 

vice-presidente do Sindicato dos Profissionais de Dança do Rio de Janeiro (SPDRJ), João 

Saldanha, coreógrafo do Atelier de Coreografia, e Gustavo Ciríaco, que na ocasião assumiu a 

função de mediador.  

 Um pouco antes da abertura, observou-se que o assunto logo despertara interesse, 

uma vez que Saldanha e um grupo de alunos da Escola de Dança Maria Olenewa trocavam 

depoimentos sobre os meios de “formação”. Bem humorado, explicou que “naquela época”, 

por volta dos anos 80, exigia-se uma prova teórica que incluía a terminologia do balé clássico 

como conteúdo obrigatório.  

Posteriormente, Meireles deu as boas vindas, agradeceu a presença de todos e ratificou 

que a intenção do Ciclo de Encontros é “construir um discurso polifônico”, de maneira que o 

espaço seja ocupado por bailarinos, coreógrafos e professores. 

Em um breve relato, a professora Denise Acquarone explicou que sua formação na 

Academia Leda Yuqui realizou-se paralelamente aos “cursos de ensino de dança”. Desde 

muito cedo assumiu a dupla função, de bailarina e professora, destacando sua longa jornada 

no ensino de balé clássico no Centro de Dança Johnny Franklin. Declarou que se houvesse 

faculdade de dança no período em que se formou em arqueologia, o faria justamente por 



reconhecer que o ensino universitário complementa a formação artística e pedagógica. De 

acordo com Acquarone, o Ciclo de Encontros produz ganhos qualitativos tanto para o 

desenvolvimento da classe quanto para a vida pessoal. Segundo ela, 99% dos bailarinos 

desconhecem a Lei nº 6.533, de 24 de maio de 1978, a qual garante o exercício das profissões 

de Artista e Técnico em Espetáculos de Diversões. Atualmente, divide-se entre o SPDRJ, o 

ensino de dança e atividades pontuais com o Colegiado Setorial da Dança.  

Em seguida, Saldanha relatou sobre sua dupla jornada entre produzir artisticamente e 

assumir as questões jurídicas da companhia. A respeito disso, declarou quão é espantoso o 

que “se exige em termos de documentação nos editais”. Por meio dos editais, completou, é 

necessário cuidado frente as escolhas, pois é neste momento que a proposta do coreógrafo 

submete-se à adequações: se no projeto anterior trabalhou-se com seis bailarinos não quer 

dizer que no próximo também, uma vez que não há garantias de continuação ou manutenção 

do trabalho realizado. De fato, é pertinente atentar-se não somente aos aspectos que 

determinarão o perfil do trabalho
1
. Para tanto, Acquarone declarou que os editais “inibem o 

processo de criação” da mesma forma que ocorre a adequação de um projeto quando 

analisados por diferentes empresas. Por isso é necessário compreender que os procedimentos 

decisórios diante os editais sucedem por meio de critérios pitorescos que exigem atenção, 

insistência e tempo livre.  

Ademais, os aspectos referentes à produção e criação, por exemplo, durante a redação 

de um projeto que necessite gerar recursos financeiros, não escapa do desgaste físico-mental 

devido à sobreposição de funções que ocorre durante a produção de um projeto artístico 

contemplado, seja por iniciativa privada ou pública. Este quadro piora se não há infraestrutura 

(espaço próprio, assistência jurídica) e quando as funções acopladas tendem a naturalizar-se: 

produtor-coreógrafo e intérprete-professor.  

Em outro momento, Saldanha afirmou ter “[trabalhado] muito sem ganhar nada” e 

constatou, que sem patrocínio algum é importante ocupar os espaços “sem o condicionamento 

de que só no teatro (...) as coisas se tornam legítimas”.  Ainda declarou: “sou artista e vivo do 

que faço”, isto é, com ou sem um programa de subvenção tem que “tomar a frente”, dialogar e 

posicionar-se politicamente diante as questões que envolvem a cadeia produtiva da dança.  

Com a função de mediador, Ciríaco indicou o termo “viés” com o objetivo “de chamar 

atenção para a relação com a tomada de existência e profissionalização a partir da perspectiva 
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individual”. Também considerou o reconhecimento das instâncias de formalização, uma vez 

que combinem ou não com as perspectivas de cada um. Neste sentido, Saldanha relatou que 

durante três anos teve sua Carteira de Trabalho assinada pela Rede Manchete. Já Acquarone, 

além do ensino de dança, projetou-se nas políticas públicas para a classe.  

Quando questionados sobre os meios de formalização/profissionalização, Acquarone 

colocou que “a dança por si só é uma variante” e ao formalizá-la, corre-se o risco de não 

percebê-la em realidades sociais distintas, bem como suas especificidades acerca da difusão, 

ensino e aprendizado, por exemplo. Saldanha considerou que existem “muitos caminhos” 

(cursos livres, oficinas, festivais) e que por conta disso é fundamental “se perceber” trilhando 

por eles, como se cada caminho desejado guardasse segredos ou pequenas dicas de como 

driblar as dificuldades. Desse modo, foi relatado que tanto as práticas populares de dança, 

como as que são produzidas nas academias, nas escolas, nos festivais, inclusive na internet, 

submetem-se a procedimentos de sistematização, “o que não quer dizer que sejam estanques”, 

complementou Acquarone. 

Quando Ciríaco insistiu no termo “formalização” – abreviando-o em seguida para 

“forma” – chamou atenção para os meios de legitimação. Sendo assim, Saldanha aconselhou 

que experiências com dança não estejam vinculadas “num só ambiente, realidade”
2
. De outra 

maneira, Acquarone declarou que “tempos atrás o artista não era [considerado] um 

trabalhador” e que não “se via como tal”. Infelizmente, a convidada não aprofundou os 

motivos pelos quais o artista não era considerado para assim, constatar-se se a assertiva é de 

natureza econômica, político, cultural.  

Contudo, cabe conjeturar o aspecto apontado por Acquarone em relação ao que 

Ciríaco alertou como “tomada de existência e profissionalização a partir da perspectiva 

individual”. Em primeiro lugar, onde há divisão de classes sociais, há hierarquias e relações 

de poder. Segundo, é pertinente incluir nesta reflexão a instância familiar e escolar, 

estendendo-se por fim ao ambiente universitário e do trabalho. Observa-se que para cada 

segmento (o familiar, neste caso) existem tradições, valores, hábitos, comportamentos 

individuais/coletivos e códigos de conduta, os quais remetem ao status quo de cada família. 

Terceiro, e seguindo o contexto familiar, pode-se, a título de exemplo, destacar uma prática na 
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relação entre pais e filhos: o exercício da autoridade que determina a escolha por uma 

educação mais severa ou branda, ou até, a profissão que os filhos assumirão.  

Desse modo, nota-se que, quando o uso do poder é exercido, revela-se o caráter 

autoritário como ferramenta de manutenção e organização hierárquica. No entanto, fica claro 

que por vezes são desconsiderados os cruzamentos que perpassam a formação social, 

econômica, política e cultural do artista de modo que o mesmo se sinta como tal. 

Compreende-se, então, que a legitimação ocorre na tomada de existência e por meio dos 

tensionamentos circunstanciais e, sobretudo, nas relações de poder, uma vez que haja 

estruturas hierarquicamente definidas e inscritas numa determinada realidade social. O 

destaque, então, é quando Ciríaco propõe a perspectiva individual como estratégia para o 

reconhecimento de si transitando por instâncias legitimadoras.  

Em suma, se formalizar é estabelecer regras; dar ou ganhar forma; guiar-se por 

formalidades e convenções, é interessante observar que seu oposto, por meio da experiência 

freiriana, instala-se na noção de que ninguém formaliza ninguém, ninguém se formaliza 

sozinho, a formalização se dá em comunhão
3
. Nesse sentido, finalizou Saldanha, “que mundo 

é este que nos dão forma?”, projetando o que Ciríaco apresentou como essencial – a tomada 

de existência. Em outras palavras, o “como” vir a legitimar-se ocorre da maneira que 

perspective o que cada um deseja; corresponde aos modos de existência, de recepção, de 

apropriação e intercambiação de saberes entre as instâncias reconhecedoras e a classe como 

um todo. 

__________________________________________________________ 
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