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Formar Dança – processos e experiências de ensino 
A continuidade do Ciclo de Encontros -A Dança Carioca se deu na quinta feira 22 de 

março com apergunta “COMO NOS FORMAMOS?” e compôs uma mesa com Ângela 

Ferreira, Hélia Borges e Manuel Dioniso e mediação de Joana Ribeiro. Com o intuito de 

ser um espaço neutro e aberto para discutir questões da área da dança, como colocado 

pela nossa Gerente de Dança da Secretaria do Estado do Rio de Janeiro Diana De Rose, 

o projetoCiclo de Encontros, com curadoria de Flávia Meireles, segue desejando 

conversar sobre a cadeia produtiva da dança no Rio de Janeiro. 

Acredito que pensar em cadeia produtiva da dança é pensar necessariamente no que 

queremos produzir com esse conhecimento e a base pra essa produção está na formação 

desse conhecimento que vai gerar e gestar essa cadeia de produção. Como formar 

artistas da dança que tenham em si a base de cooperação na ação e que efetivem o 

caminho dessa instância, a dança, na sociedade humana? 
“... Enfim, afirmamos que o individuo humano se realiza na defesa competitiva 

de seus interesses, porque queremos viver sem assumir o fato de que toda 

individualidade é social, que só se realiza quando se inclui, cooperativamente, 

em seus interesses, os de outros seres humanos que a sustentam.” 

(MATURANA, Humberto - pag 208) 
Joana Ribeiro abre a mesa com uma provocação: “falar de formação é pensar na figura 

do formador”, fazendo um paralelo com a provocação feita na primeira mesa do Ciclo 

de Encontros em tornodo artista etc e transpondo para pensar no que seria o professor 

etc, o formador que hoje é uma espécie de faz-tudo – está envolvido em projeto 

pedagógico, em projetos de pesquisa, muitas vezes é gestor e/ou produtor e/ou diretor, 

além de também muitas vezes ser artista. 

A partir daí Ângela Ferreira estabeleceu já no inicio da conversa conceitos importantes 

para uma discussão sobre FORMAÇÃO, onde ela esclarece a diferença entre educação 

INFORMAL, NÃO-FORMAL e FORMAL: a informalidade tem em si o pressuposto de 

um processo de socialização, e seria o que aprendemos com amigos, família e não teria 

a menor intencionalidade; a partir do momento que a educação tem 

umaintencionalidade e um pertencimento transformamos esse aprendizado num 

processo de ensino Não-Formal ou Formal – a diferença entre os dois processos de 

ensino é que na Educação Formal é necessário ter um lugar apropriado para o ensino, 

com diretrizes, parâmetros e normas ditadas por Órgão Superior, com Corpo Docente 

especializado, com metodologia de ensino e com progressão sequencial (que pode ser 

dividida por quantidade de conhecimento ou por idade ou uma dobradinha dessas duas 

abordagens). 

Diante desse esclarecimento conceitual e de dados quantitativos em relação à Educação 

Formal apresentados por Ângela, que nos informou que na época da criação do SISTEC 

(Sistema de Cursos Técnicos) foi feito o levantamento de que teríamos 

aproximadamente 18 Cursos Técnicos no Brasil e que, desde a criação do primeiro 
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Curso Superior em Dança em 1971 na Universidade Federal da Bahia, em território 

nacional já temos 27 Cursos Superiores em Dança; foi feita uma provocação em relação 

ao porque que em nosso país, com tantas escolas não-formais, existem tão poucas 

Escolas Técnicas, de acesso à certificação e à um estudo mais aprimorado em dança? 

Mesmo defendendo que “todo espaço de ensino da dança tem o seu lugar, tem a sua 

verdade”¹, Ângelamarca sua opinião sobre a importância da Academia (Cursos 

Superiores) como um espaço apropriado, com estrutura e condições para discutir a 

Dança como área de conhecimento e que o produto dessa discussão (livros, seminários, 

congressos...) “reflete em todo o fazer da dança, consequentemente reflete na formação 

desses profissionais.”¹ Sobretudo, Ângela aponta a Academia como um meio 

importantíssimo para a colocação da nova visão didática do Ensino da Dança, e por 

que? Ela mesma responde: 

“Hoje em dia o Ensino chegou à conclusão que o papel do professor mudou muito, e 

nessa questão temos que pensar: se o papel do professor mudou muito, com certeza, em 

outras mesas que aconteceram ou vão acontecer, vão ser discutidas as questões de que o 

papel da ARTE mudou muito. Hoje em dia o professor não é mais um detentor de 

conhecimento, mas aquele que vai provocar o conhecimento, aquele que vai através de 

uma relação triangular entre ele [professor], o aluno e o saber criar uma rede de 

conhecimentos que possa ser interligada em todas as direções. Então essa postura do 

professor, uma nova postura da arte, indica uma mudança. E o professor de dança hoje 

precisa refletir sobre isso, precisa na verdade ter esse conhecimento, e novamente eu 

digo, acho que a academia é um lugar privilegiado pra isso.”¹ 

Concluindo sua fala, Ângela nos deixa 3 questões para refletirmos juntos: Por que 

temos no Brasil tão poucos cursos técnicos de formação em bailarinos? Por que na 

verdade deveria ser mudada a formação desse artista e qual seria o resultado dessa 

mudança? Será que o artista, nos diferentes aspectos de formação que hoje se 

apresentam, estaria pronto pra um diálogo com o mundo do trabalho e será que esse 

ensino está intimamente interligado com o mundo do trabalho? Joana acrescenta um 

ponto em relação à primeira pergunta: entre essas escolas [técnicas] quantas são 

públicas e quantas são privadas? Qual o acesso que a população tem a essas escolas? 

Diante de tantos esclarecimentos no âmbito do Sistema Educacional, o que é de extrema 

importância o acesso a essa informação com tanta clareza, sinto-me motivada a resgatar 

uma fala de Denise Stutz, do segundo encontro deste Ciclo, com o propósito de dar luz 

à relação das experiências de mundo (o que na fala anterior é classificado como 

educação informal) como uma grande fonte de formação do artista. Denise diz: “eu fui 

formada pelo mundo (...) [os tantos artistas que] passaram pelo meu corpo”. Sendo a 

arte um campo profissional tão fronteiriço na relação entre si próprio e na relação com o 

mundo, são nas experiências de mundo, incluindo aqui as experiências com o público, 

que acredito que a formação do artista vai sendo concretizada. E os espaços de educação 

Formal, grandes polos sim de estabelecimento da dança como área de conhecimento, 

não seriam grandes centros de alimento para essa formação, como centros de 

informação e provocação? 

A fala de Hélia Borges vai começar justamente na ideia de “pensar esse processo de 

formação como um resultado de uma questão histórica da formação do pensamento 

ocidental e nessa trajetória poder trazer a arte como alguma coisa que faz estremecer a 

ideia de formação como FÔRMA”². Ela nos sacode o pensamento já no inicio ao 

colocar a proposição de pensarmos esse processo de formação como ENFORMAR (de 

Fôrma), como INFORMAR (de Informação) e como DEFORMAR (condição de 

produzir ruptura a fim de abrir para a criação). 



Através de um pensar filosófico desse processo de formação, e se apoiando em Foucault 

e Deleuze, Héliavai nos conduzindo para uma reflexão sobre o papel do professor, do 

artista e do bailarino. O processo de formação e construção do pensamento ocidental 

estabeleceu em nossa cultura um modo de pensar através da repetição, e não a partir da 

criação e da invenção. Foucault em seus estudos sobre as origens do pensamento vai nos 

revelar a “forma como a gente pensa, onde nosso pensamento está totalmente capturado 

por uma lógica onde a gente não consegue enxergar além daquilo que é codificado”². 

Traçando um panorama histórico e nos rememorando os primórdios da Modernidade a 

partir do fim da Idade Média e na Renascença, onde a Razão vai ser um “lugar 

privilegiado de conhecimento e de poder”², Hélia  nos mostra que a gente tende a olhar 

o mundo a partir do que APRENDEMOS sobre este mundo, e que estes paradigmas, 

que para Foucault essas referências do conhecimento são construídas a partir de campos 

de saber que ele chama de “Epistemes”, serão orientadores da nossa percepção que é 

conduzida para a produção de poder. 

A partir dessa ideia Hélia afirma: “A Arte tem uma função especialíssima que é abrir 

furos nesse horizonte e é por isso que o homem consegue de alguma maneira evoluir, 

que ele consegue compreender que ele pode ir além daquilo que está estabelecido. a 

Arte seria uma possibilidade de captar forças que não estariam nesse campo daquilo que 

Foucault vai chamar de “Epistemes”.² 

       
  

No que essa linha de raciocínio vai revelar na posição da Educação Formal nos dias de 

hoje? Hélia, mais uma vez, com toda a clareza nos diz: “Que toda a condição de 

formação do sujeito moderno se deu a partir de uma prática que foi estabelecida por 

essa leitura do Estado e o aproveitamento do homem naquilo que poderia servir pra 

sustentar esse poder”². Ou seja, a criança passa a ser treinada para a produção, 

reprodução e repetição desse Estado; e assim, constroem-se padrões de normalidade, 

medidas e formas de pensar e agir em prol de um determinado objetivo posto pelo 

Estado que é tido como universal e verdadeiro: “Ai eu volto à Foucault, porque na 

verdade não é possível você instaurar um modelo de ruptura de certo tipo de tradição de 

conhecimento se você se mantem no Estado que determina uma forma de perceber o 

mundo. Então a gente tem um conflito, um paradoxo ai. Eu acho que ai eu vou meio que 

chegar perto do que você [Ângela] perguntou sobre porque o ensino informal vai todo 

mundo pra lá, e porque o formal... é... quer dizer, na informalidade você tem um espaço 

pra criação e pra produção de novos vetores que dentro desse campo formal fica 

interditado”.² 
“Os problemas sociais são sempre problemas culturais porque têm a ver com 

os mundos que construímos na convivência. Por isso, a solução de qualquer 

problema social sempre pertence ao domínio da ética, isto é, ao domínio da 

seriedade na ação frente a cada circunstância que parte da aceitação da 

legitimidade de todo ser humano, de todo outro, em suas semelhanças e 

diferenças.” (MATURANA, Humberto - pag 208) 
Como então produzir um encontro na educação onde as possibilidades inventivas dão 

margens para a escuta e a inclusão das diferenças? A noção de PARRESIA, que é uma 

noção do cidadão grego, e que Foucault vai chamar de “dizer verdadeiro”, é trazida na 

fala de Hélia como uma tentativa de resgatar o que a sociedade contemporânea está 

esvaziada, que é o acesso a um campo de formação dentro de um espaço democrático. 

Esse “dizer verdadeiro” é uma maneira de dizer não aquilo que dizem pra ser dito, e sim 

aquilo que atravessa a alma, o movimento e a força de vida.“E o sujeito “parresistico”, 

para Foucault e para o grego antigo, era um sujeito que vivia no limite, porque ele 

estava sempre desafiando, de certa maneira, aquilo que se convencionava como direito 



do cidadão comum, ele desafiava porque ele dizia aquilo que lhe atravessava – (...) 

Foucault frisa que a Modernidade fez essa dissociação entre o sentir e o dizer, você 

passa a dizer algo que não é aquilo que você sente – ai ouvimos falar muito de 

hipocrisia, e dai vivemos numa sociedade hipócrita porque não podemos dizer aquilo 

que a gente sente.O sujeito “parresistico” seria aquele que está colado na sua sensação 

no seu sentir e fala a partir desse sentir.”² 

Hélia vai ainda complementar suas colocações trazendo o conceito de AMIZADE, a 

partir dos estudos de Deleuze, que reverte a leitura cristã de amizade e diz que ser 

amigo é permitir a existência de um campo intensivo propício para a criação e a 

invenção do novo: “...esse é o campo da amizade, é aquilo que é diferencial, é a força 

que faz com que eu seja capaz de enfrentar o que está dado como o senso comum”². E 

completa: “... a amizade como uma força de contágio do campo intensivo que faria o 

sujeito fazer uma ascese, de buscar dentro dele elementos pra afirmar-se, porque haveria 

sempre esse confronto da diferença”.² 

Hélia com sua fala nos deixa um desafio enorme em termos de trabalho com a Educação 

FORMAL do artista, pois o ato da criação como a força de trabalho de um artista vai, 

muitas vezes, de encontro às normalizações e ao enquadramento das instâncias 

regulamentadoras e legitimadoras do ensino, e nos propõe pensar em maneiras de lutar 

por uma educação viva e presente com direcionamento de uma força no sentido de 

buscar nesse campo sensível, a Arte, um conhecimento e uma produção da diferença. 

Como convocar as instituições para um diálogo no intuito de recuperar a força do saber 

criativo? 

Seguindo a composição de nossa mesa nesta noite, Manuel Dioniso vai trazer em sua 

fala a experiência direta de criar e fomentar a formação em dança com a visão de 

dentro, com o relato de quem faz do seu dia a dia a luta pra conseguir fazer sobreviver 

um espaço de acolhimento e desenvolvimento da dança. 

Com 21 anos de existência e resistência cultural, como colocado pelo próprio Dioniso, a 

Escola de Porta-Estandarte e Mestre-Sala, do qual ele é o fundador, hoje é a maior 

escola nesta categoria do Rio de Janeiro e do Brasil. E como num desabafo, e ao mesmo 

tempo como uma forma de denúncia do nosso sistema social, nos revela que não 

compreende o fato da Escola não ter tido e não ter patrocínio do poder público 

municipal e estadual durante sua trajetória. 

Dioniso nos conta de forma afetiva e com muita clareza a sua trajetória dentro do 

universo do samba e de sua militância como propagador da dança. Em 1990 ele decide 

incentivar a formação de casais de Porta-Estandarte e Mestre-Sala dentro das 

comunidades que desfilam com seus blocos no carnaval, e começa reunindo esses casais 

e dando aulas na Federação dos Blocos. Em pouco tempo, a demanda aumenta 

significativamente e ele consegue o espaço da Passarela do Samba para os ensaios e as 

aulas da Escola. 

A Escola atende crianças desde 4 anos e oferece acesso também às crianças do Hospital 

SARA, que tem necessidades especiais (crianças que possuem apenas 5% da 

coordenação motora) e é sustentada com o apoio dos pais e amigos da escola e por 

Núcleos da Escola que existem fora da cidade do Rio de Janeiro. Mesmo o carnaval 

sendo um dos maiores faturamentos a nível nacional, a Escola, que forma muitos 

mestres-sala e muitas portas-bandeira para essa grande festa, não tem patrocínio nem 

recebe ajuda do mundo do samba. E o empresário, também já procurado por Dioniso 

como patrocinador, não quer ajudar porque não entende que a escola funciona dentro do 

Sambódromo (Passarela do Samba – Setor 5) mas não é financiada pela Prefeitura. 

No inicio do sex XXI, Gilberto Gil como Ministro da Cultura transforma e oficializa 

o Projeto de Escola de Mestre Sala e Porta Estandarte na Primeira Escola de Mestre 



Sala e Porta Estandarte do Rio de Janeiro. E mesmo perante a institucionalização 

formal da Escola, Dioniso como coordenador continua recebendo respostas de possíveis 

patrocinadores como: “quem trabalha pra pobre pede esmola pra dois”³. E desabafa: “eu 

não sou descrente, eu acredito na pessoa até certo ponto, de promessa nem santo vive, 

eu não aguento mais ficar levando tapinha nas costas”.³ 

21 anos de trabalho por amor ao samba e por amor e credibilidade nas pessoas que ele 

gosta, foi sob os braços firmes de Dioniso que a escola sobreviveu há esse tempo e que 

agora está sob a responsabilidade de sua filha. Dioniso a orienta e agora, um pouco mais 

desligado de alguns afazeres, tem como objetivo principal conseguir um patrocínio pra 

escola nos próximos 2 anos. Certamente Dioniso é um exemplo de sujeito parresístico, 

que é motivado pela força de vida que o atravessa e que atravessa as pessoas que ele 

acredita. 
“Todo sistema social humano se funda no amor, em qualquer de suas formas, 

que une seus membros, e o amor é a abertura de um espaço de existência para 

o outro como ser humano junto à alguém. Se não há amor não há socialização 

genuína e os seres humanos se separam. Uma sociedade, na qual se acaba o 

amor entre seus membros, se desintegra. (...) ser social envolve sempre ir com 

o outro, e só se vai livremente com quem se ama.” (pag 206 – Humberto 

Maturana) 
Dioniso encerra sua fala questionando a atuação do ballet no mundo do samba hoje em 

dia. Defende que a técnica do ballet é muito bem vinda e muito enriquece o trabalho do 

corpo de mestre-sala e porta-estandarte da “cintura pra cima”³, mas que não é possível 

um bailarino clássico ensinar e querer coreografar um mestre-sala da “cintura pra 

baixo”³. Hoje em dia os casais de sua escola estão proibidos de desfilar no Grupo 

Especial das Escolas de Samba porque ele questionou a justificativa de retiradas de 

pontos dos jurados: “o jurado tira um decimo do casal porque eles não fizeram pas de 

deux – exigir de uma pessoa fazer um passo de ballet quando ela nunca fez ballet, que 

jurado é esse?”³ 

A noite é ainda mais enriquecida com a abertura para perguntas e o desafio de se pensar 

sobre nossa FORMAÇÃO EM DANÇA ganha ainda mais estofo. Questões sobre o que 

o processo de Formalidade traz da atuação na Informalidade. Como que podemos 

pensar na entrada dos profissionais da dança no Ensino Formal, envolvendo aqui 

questões de legislação e de concursos públicos. De que maneira devemos convocar 

instituições como o MEC e gerar reflexões a cerca da fatia da Arte dentro da Educação. 

Como podemos melhorar a comunicação e fazer chegar mais informações aos 

estudantes e profissionais de Dança? Como as Fôrmas podem voltar a ser forças? Como 

escrevemos editais? Como questionar essas fronteiras? Como que a gente se Forma, se 

Deforma, se Fortalece? Como dialogar com as burocracias? 

Bem, fazer e refletir FORMAÇÂO são um processo que deve estar em constante 

atividade, pois Formar-se é em si um caminho, é em si um eterno meio.Desejar formar-

se é a meu ver desejar se fundar no amor e assim constituir-se um humano livre e 

atuante na sociedade humana. Que essas questões possam nos alimentar tanto quando 

nosso próprio dançar e que nos gere movimentos em prol de estabelecer o ensino da 

dança como área de conhecimento e garantir seu acesso e seus direitos á sociedade. 

Continuemos!!! 

  

Pora l i n e  b e r n a r d i 

  

[¹] trechos das falas de Angela Ferreira 

[²] trechos das falas de Hélia Borges 

[³] trechos das falas de Manuel Dioniso 
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