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                                                             RESUMO 

 

Este trabalho é um estudo sobre o Projeto Dança Comunidade, realizado nos anos de 2003 a 

2007 pelo educador-bailarino Ivaldo Bertazzo, em parceria com o Serviço Social do Comércio 

de São Paulo (Sesc/SP). Foi um projeto educativo para adolescentes de baixa renda, 

moradores na periferia paulistana, indicados por sete organizações não governamentais nas 

quais esses meninos e meninas realizavam o aprendizado de artes em geral e, especificamente, 

da dança. O objetivo do projeto foi o ensino da dança por meio do qual se chegaria ao 

desenvolvimento da identidade e autonomia dos adolescentes, bem como à ampliação de seus 

horizontes socioculturais, preparando-os para o exercício da cidadania e para a resistência 

cultural à mídia globalizada. Neste estudo realiza-se uma pesquisa teórica sobre as teorias 

críticas à concepção logocêntrica de educação, cuja sequela é o desprezo pelo corpo, 

apresentando em seguida alguns autores que apostam na importância da corporeidade no 

processo da aprendizagem. O método de ensino-aprendizagem de Bertazzo, utilizado no 

Dança Comunidade, alinhar-se-ia entre esses autores. Realiza-se também uma pesquisa 

empírica, por meio de entrevistas com os jovens que participaram no projeto. Na análise deste 

material, ancorada no pensamento complexo de Edgar Morin, apresenta-se a pedagogia de 

Bertazzo, tal como foi vivida pelos alunos, e como ela possibilitou que o projeto alcançasse 

seus objetivos. 

 
Palavras-chave: Educação; Corporeidade; Dança; Pedagogia; Complexidade. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                                                         ABSTRACT 

 

This work is a study about Projeto Dança Comunidade (Community Dance Project) 

made from 2003 to 2007 by Ivaldo Bertazzo, an educator/dancer in a partnership with the 

Commerce Social Service of São Paulo – SESC/SP. It was an educational Project for  low-

income adolescents living in São Paulo suburn who have been chosen by seven non-

governmental organizations, by which those boys and girls  have accomplished the Art 

learning in general  and especially in dance. The aim of the Project was  to reach personal 

autonomy and identity development of those adolescents by dance learning, broaden their 

sociocultural horizons as well as preparing them to carry out citizenship and for cultural 

resistance to globalized media.  The author has made a theoretical research about critical 

theories concern to logocentric conception of education, whose result is the disdain of the 

body, and has present some authors  who rely on the importance of corporeity in the learning 

process. Bertazzo’s teaching/learning used in Community Dance Project aligns with these 

authors either. An empirical research by way of interviews was made with youngsters that 

took part in the Project and the analysis of this matter, based on the Edgar Morin’s complex 

thinking, presents Bertazzo’s pedagogy as it has been experienced by the students and how 

possible it turned to be so that the Project achieved its purposes. 

Keywords: Education; Corporeality; Dance; Education; Complexity. 
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APRESENTAÇÃO (OU DIÁLOGO IMAGINÁRIO COM TOM ZÉ)* 

 

Ao pensar o porquê do tema deste trabalho, tive de buscar dentro de mim, afinal de 

contas, o que me havia acontecido em março de 2004 enquanto assistia ao espetáculo 

Samwaad: Rua do Encontro que me marcou a ponto de, cinco anos depois, vir a motivar a 

escolha de um tema de pesquisa. Nessa busca, encontrava-me com um nó feito de uma 

multiplicidade de impressões que se cruzavam, muito fortes, carregadas de tanta emoção que 

me impediam de escrever... Tenho de decantar isso... Tenho de buscar uma forma de 

linguagem na qual seja possível expressar-me, comunicar-me. Foi então que me encontrei, 

meio por acaso, com um depoimento de Tom Zé sobre suas impressões sobre esse mesmo 

espetáculo. Na leitura desse depoimento, ocorreu um encontro entre as minhas emoções e as 

palavras dele, o qual fez aflorar em mim o seguinte diálogo imaginário entre nós: 

      – “O Ivaldo Bertazzo neste espetáculo Rua do Encontro acabou me apresentando a 

humanidade.[...] eu fiquei o tempo todo tremendo, o tempo todo descobrindo cada pessoa, o 

tempo todo fora de mim [...] Aí eu fiquei pensando o que foi na minha vida que pôde ter me 

impressionado tanto quanto o que eu penso que está acontecendo com estas crianças que estão 

dentro deste espetáculo.” 

 – Ah!... Era isso! O rosto das crianças ali, naquele palco... Seus rostos não escondiam 

sua origem social, a pobreza de seu horizonte cultural, limitado pelo entorno social em que 

viviam. E, no entanto, a esses rostos se sobrepunha uma aura de segurança, de firmeza, que 

envolvia seus corpos, exalando o orgulho de estar conseguindo fazer aquilo. E eu pensava 

comigo mesma: será que eles vão conseguir?... Sim, estão conseguindo... E muito bem!!! E eu 

continuava entre estupefata e encantada com a beleza que eles criavam! 

– “O Ivaldo é um artista que pega uma pessoa que não é do ambiente artístico, uma 

criança de bairro, criança que ainda vem com a cara que ela tem no bairro, com vergonha do 

vizinho, com o acanhamento de botar uma roupa nova, com timidez porque está nascendo 

uma penugem de bigode, as meninas vêm assustadas porque está nascendo um pouquinho de 

peito ou porque algum rapaz olhou prá perna dela com olhar de desejo [...].” 

– Ficava imaginando o quanto a apresentação daquele espetáculo havia custado 

àquelas crianças, quantos conflitos tiveram de enfrentar para dar um salto, em tão pouco 

________________________________ 

*Tom Zé : músico e compositor. Os parágrafos  que aparecem entre aspas foram extraídos de seu depoimento no 
DVD Samwaad: Rua do Encontro nº 2. Produção: Ivaldo Bertazzo. São Paulo: Sesc/SP, 2004. Os parágrafos sem 
aspas são da autora deste trabalho.  
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tempo, de um mundo culturalmente limitado para outro de horizontes mais amplos que incluía 

a cultura indiana, totalmente inusitada, estranha, desconhecida para elas até então... E elas 

continuavam dançando ao som da tabla e da cítara, com um piano ao fundo... 

– “E quando eu via todas aquelas crianças com sua timidez, saídas da humildade, 

elevadas a um mundo absolutamente inimaginável para elas, um mundo de Olimpo, de estar 

dançando em um espetáculo sério, culto, sofisticado, com iluminação, com toda a infra-

estrutura de teatro, com uma platéia a mais fina de São Paulo [...] eu ficava imaginando que 

era uma coisa grande demais para uma criança... Ficava imaginando como essa criança iria  

passar o resto de sua vida.” 

– Como haviam conseguido dar aquele salto? Que pedagogia é essa que faz milagres, 

que consegue transformar crianças carentes da periferia em bailarinos capazes de gestos tão 

sutis, tão refinados, de uma expressividade tão ampla e profunda? Preciso conhecer o 

professor... 

– “Aquela música maravilhosa que eles compuseram, com aquele desafio de coisa 

muito ocidental com coisa muito oriental, piano, e tudo mais. Me pareceu um mundo mágico. 

Agora eu posso falar em magia, prá mim, que nasci na Idade Média, essas coisas prá mim são 

mágicas... Eu fiquei o tempo todo tremendo, o tempo todo descobrindo cada pessoa, o tempo 

todo fora de mim...” 

– Eu também fiquei o tempo todo fora de mim. Mesmo depois do fim do espetáculo, 

quando na rua, à porta de entrada do Sesc Belenzinho, procurava algum veículo que me 

levasse até a estação do metrô. Como tudo continuava ainda a ser mágico, sem perceber o que 

fazia, entrei numa van cheia de mocinhos e mocinhas conversando em pé de igualdade com 

um senhor de pouco cabelo. Quando dei por mim, já estava lá dentro sendo transportada para 

casa juntamente com o professor que queria conhecer e seus pupilos! Tinha a impressão de 

que eles não eram de verdade e sim uma visão que me encantava! 
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 INTRODUÇÃO 

 

O objeto de estudo deste trabalho é o Projeto Dança Comunidade, do educador-

bailarino Ivaldo Bertazzo em parceria com o Serviço Social do Comércio (SESC/SP). Tem 

por contexto um fenômeno histórico novo na área da Educação no Brasil: a educação não 

formal, que despontou na periferia das grandes metrópoles a partir dos anos 80 do século 

passado e que se vem desenvolvendo simultaneamente ao processo de implantação, no país, 

da sociedade globalizada. A este cenário nos referiremos no primeiro capítulo. 

Essa nova modalidade de educação vem atender às reivindicações das populações de 

baixa renda como forma de suprir as deficiências do sistema público de ensino e promover 

algum tipo de inclusão social. Muitas organizações não governamentais (ONGs) assumiram a 

tarefa de atender a essas reivindicações, promovendo ações educativas em várias áreas, 

principalmente na da Cultura e das Artes. 

Entre a multiplicidade de ações sistemáticas de educação não formal espalhadas pela 

periferia de São Paulo, escolhemos como objeto de estudo o Projeto Dança Comunidade, que 

se ancorou no trabalho anterior de arte-educadores de várias ONGs com adolescentes e jovens 

moradores da periferia.  Este projeto ocorreu durante os anos de 2003 a 2007. 

Por que o Projeto Dança Comunidade e não outro qualquer? Porque acreditamos na 

relevância deste projeto na atualidade, pois se embasou num método que muito tem a 

contribuir para as atuais reflexões sobre a crise de nosso sistema de ensino e a busca de 

pedagogias alternativas. Pensamos ser de importância fundamental a superação do ensino 

mentalizado, que considera o aluno como intelecto aprendente, com uma mente des-situada e 

desencarnada. Apostamos num processo de aprendizagem ancorado no trabalho corporal, 

pois, como considera Hugo Assmann, “o corpo aprendente é a referência fundante de toda 

aprendizagem [... e] a morfogênese do conhecimento acontece no interior da motricidade 

corporal do ser humano” (ASSMANN, 1998, p. 47). Na aprendizagem, corpo e mente atuam 

como uma unidade não passível de cisões. Quem aprende e quem pensa não é uma mente 

insular e sim o corpo inteiro. 

O primeiro passo de nosso trabalho foi uma pesquisa sobre tudo o que já havia sido 

publicado acerca da experiência do Projeto Dança Comunidade. Encontramos alguns ensaios 

e artigos que se constituíram na “rampa de lançamento” de nossa pesquisa. Foram eles: 

 O ensaio de Inês Bogéa, “O alcance do movimento” (BOGÉA, 2004a); 

 O ensaio de Maria Lúcia Montes, “Cultura e Arte na cidade cindida”      

(MONTES, 2005). 
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 A entrevista de Ivaldo Bertazzo a Deborah Rocha, que faz parte do artigo 

Bertazzo decanta o gesto humano (ROCHA, 2005). 

O segundo passo foi a pesquisa das fontes para nosso estudo. Foram elas, entre outras, 

trabalhos publicados pelo próprio Bertazzo, conforme especificado a seguir.  

Em 1988, Bertazzo publicou pela primeira vez, sob a forma de manual ilustrado, as 

informações sobre seu trabalho – até então disponíveis apenas nos cursos do Centro Brasileiro 

de Cadeias Musculares, dirigido por ele em São Paulo. Publicado pela Editora Summus/SP 

com o título Cidadão corpo: identidade e autonomia do movimento (BERTAZZO, 1998), 

esse livro contém as diretrizes fundamentais de seu trabalho corporal. 

Em 2002 veio a público o livro Maré: vida na favela, editado no Rio de Janeiro pela 

Editora Casa da Palavra. Nele, Bertazzo publicou um ensaio, “Danças da Maré”, em que 

descreve sua experiência e os resultados de seu trabalho com adolescentes moradores do 

Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, os quais culminaram com três espetáculos: Mãe gentil, 

Folias guanabaras e Dança das marés. Além disso, no mesmo ensaio ele escreve sobre as 

qualidades do movimento humano. 

Em 2004, o Sesc/SP editou Espaço e corpo: guia de reeducação do movimento, 

organizado por Ivaldo Bertazzo e Inês Bogéa. Nessa publicação, Bertazzo escreveu o ensaio 

“Despertar” (BERTAZZO, 2004b). 

No ano seguinte, o Sesc publicou também Tenso equilíbrio na dança da sociedade, 

organizado por Carmute Campello. Nesse livro, Bertazzo escreveu o ensaio “Caminhos das 

cidades” (BERTAZZO, 2005a). 

A estes textos é necessário acrescentar a referência de dois DVDs editados pelo 

Sesc/SP: Samwaad – Rua do Encontro (2004) e Milágrimas (2005), contendo dois 

espetáculos realizados pelo Projeto Dança Comunidade, com cenas comentadas, depoimentos 

e um excelente documentário. 

Faz parte também de nossas fontes a assistência aos espetáculos ao vivo e a análise de 

materiais em jornais, revistas e internet com informações, comentários e críticas sobre eles. 

Nosso terceiro passo, de certa forma concomitante com o segundo, foi a pesquisa 

sobre o tema corpo e corporeidade e sua relação com a educação. Buscamos autores e textos 

que escrevem sobre a tradicional concepção linear e disjuntiva  do corpo e a relação cindida 

entre corpo e mente, na qual se encontra enraizado nosso sistema de ensino. Ao mesmo 

tempo, buscamos os autores críticos a essa concepção e que propõem uma nova abordagem, 

que redescobre e valoriza o corpo não só na aprendizagem como em todo processo de 

conhecimento, realizando a unificação corpo-mente não apenas nesses âmbitos, mas em todo 
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processo vital do ser humano. Tais autores estão presentes, principalmente no segundo e 

terceiro capítulos deste trabalho, nos quais dialogamos com eles para situar o processo 

histórico-teórico em que se situa nossa problemática e a forma original como o trabalho de 

Ivaldo Bertazzo nele se insere. 

Após este terceiro passo, já estávamos em condições de elaborar o enfoque teórico por 

meio do qual abordaríamos nosso objeto de estudo. Este ancora-se no pensamento complexo 

de Edgar Morin, no qual elaboramos um recorte que guiou nosso olhar para duas questões 

fundamentais: 1) a concepção de sujeito como uno e múltiplo, sujeito complexo, e sua 

formação como processo auto-eco-organizador; e 2) a concepção de corporeidade e a relação 

unificada corpo-mente, implícita na visão desse sujeito como homo complexus, no qual a 

multiplicidade na unidade e a unidade na multiplicidade nos permitem ver, entre outras coisas, 

corpo e mente como duas faces da mesma moeda no movimento vital da aprendizagem. 

Por que optamos por este enfoque? Por acreditarmos que ele tem condições para nos 

guiar em uma reflexão crítica aprofundada que chegue às raízes paradigmáticas de nossa 

cultura – e da educação – tecnocientificista disjuntiva, redutora e simplificadora da realidade 

contemporânea; e que tem também uma proposta a fazer de educação transdisciplinar  que 

considere o educando não como um “intelecto aprendente”, mas como um “sujeito inteiro” na 

sua multiplicidade de aspectos, que se imbricam, são tecidos juntos, numa unitas multiplex, da 

qual faz parte a unidade corpo-mente. 

Para ampliar e aprofundar nosso enfoque, fizemos dialogar Edgar Morin com autores 

que refletiram especificamente sobre a questão da necessidade de resgatar a importância da 

corporeidade na vida, na aprendizagem e em todo processo de conhecimento. São eles 

Merleau-Ponty, Antônio Damásio, Humberto Maturana, Francisco Varela e Hugo Assmann. 

Afinal, o que foi o Projeto Dança Comunidade? A este projeto nos referiremos no 

quarto capítulo; aqui, faremos apenas um breve resumo. Segundo Ivaldo Bertazzo, o projeto, 

em parceria com o Sesc, 

 

[...] é um pequeno integrante do sonho humano de encontro, quer dizer, da 
fusão e celebração das diferentes expressões do homem. Trazemos jovens da 
periferia de São Paulo para espaços culturais do Sesc, oferecendo acesso e 
conhecimento de diferentes idiomas da arte. Pela própria força do desejo 
humano de se manifestar, cada integrante, depois, ao retornar a seus núcleos 
comunitários, leva sementes dessas outras manifestações culturais 
(BERTAZZO, 2005b, p. 14-16). 
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O autor considera que um de seus objetivos foi suplementar as carências do ensino da 

escola pública, oferecendo aos adolescentes conhecimentos que não fazem parte de seu 

universo habitual, formas de linguagem mais abrangentes que talvez os ajudem a escapar do 

que essa escola faz deles, “órfãos de cultura”. Bertazzo pretendeu mostrar aos educadores das 

mais diversas áreas como o trabalho corporal, com sua organização do movimento no espaço, 

complementada por atividades no plano verbal e musical, pode ser uma alavanca fundamental 

para o desenvolvimento não apenas artístico, mas também intelectual e afetivo dos 

adolescentes (BERTAZZO, 2004b, p. 37). 

Isso supõe a dança como instrumento de transformação, de construção de identidade, 

individualização e autoestima, com o objetivo de tornar os adolescentes participantes em 

pessoas preparadas para o exercício responsável da cidadania e para um reposicionamento na 

sociedade. Ou seja, o Projeto Dança Comunidade não tinha por objetivo apenas ensinar e 

aprender a dançar, mas, como projeto educativo, desenvolveu um ensino-aprendizagem “que 

não é só da dança, mas vai muito além, até tocar nas formas da vida – da vida cotidiana à 

imaginada, da vida comunitária àquela sem nome, que se constrói passo a passo, como cada 

um for capaz de inventar” (BOGÉA, 2004a, p. 9). 

Os objetivos do Projeto Dança Comunidade, os quais sistematizamos aqui a partir da 

pesquisa de nossas fontes, foram os seguintes: suplementar as carências do ensino oficial; 

construir as bases para o exercício da cidadania, levando os participantes a desenvolverem sua 

identidade, individualização, autonomia e ampliação da consciência, para poderem 

reposicionar-se social e culturalmente na sociedade como jovens seguros de si e articulados; 

resistir à mídia globalizada, que tende a destruir as culturas locais e a impor a padronização 

cultural; buscar possíveis alternativas de inclusão social; por fim, democratizar a dança, 

tradicionalmente elitista no Brasil. 

Como já consideramos anteriormente, apostamos numa modalidade de ensino, ou 

numa pedagogia, que não subestime o corpo; pelo contrário, que o valorize e que leve em 

conta a unidade corpo-mente como fundamento de todo processo de aprendizagem, cuja 

alavanca-chave é o trabalho com a corporeidade. Por isto, temos por objetivo  a compreensão 

do que foi a pedagogia de Bertazzo no Projeto Dança Comunidade, quais os seus resultados 

na vida dos adolescentes que dele participaram e o que ela teria a oferecer para a reflexão 

sobre uma possível reforma de nosso sistema de ensino.  

Nesse sentido, esta pesquisa foi realizada como um estudo de caso exploratório em 

busca de pistas para a compreensão do que poderia ser um método de ensino ancorado na 

corporeidade, sobre o qual se teoriza muito como ideal a alcançar, mas sobre o qual ainda não 
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existe um fazer concreto que nos mostre sobre como funcionaria isso na prática. Nosso 

objetivo com este estudo seria então explorar as possíveis portas que o método de Bertazzo 

poderia abrir, lançando luzes sobre o que seria uma  pedagogia que superasse na prática o 

paradigma logocêntrico de nosso sistema de ensino. 

 

Partimos para o campo em busca de respostas às seguintes perguntas:  

 

 Até que ponto, e de que maneira, o Projeto Dança Comunidade contribuiu para 

a transformação dos adolescentes que dele participaram? 

 Teria o Projeto Dança Comunidade atingido realmente seus objetivos? 

 Quais são as características da pedagogia de Ivaldo Bertazzo, seu método de 

ensino-aprendizagem ancorado no trabalho corporal e na dança? Como esta pedagogia atingiu 

os vários âmbitos – biopsicossocioculturais – da vida de seus alunos?  

 Quais seriam as contribuições desse método de ensino-aprendizagem para a 

reflexão sobre os caminhos a seguir na busca de uma reforma na educação? 

Trabalhamos com uma hipótese central sobre o método de Bertazzo, que surgiu como 

resultado da pesquisa de nossas fontes bibliográficas, documentais e da assistência aos 

espetáculos. A partir do trabalho corporal básico, funcional, psicomotor, esse método leva o 

aluno a entrar em contato com a sua expressividade gestual original que se encontra ainda em 

forma de potencialidades latentes, fazendo-as desabrochar por meio da utilização de diversas 

formas de linguagem que atuam como facilitadoras de sua emergência. Assim, o latente torna-

se patente, manifesto, desenvolvendo-se como emergência, conceito moriniano que implica o 

aparecimento de uma qualidade nova em um sistema em transformação, imprevisível,  que 

não se deixa deduzir logicamente dos elementos anteriores, tendo o caráter de irredutibilidade 

(MORIN, 1997, p.132, cf.).  

 Nesse processo, o sujeito inteiro vai desabrochando, entrando em contato com sua 

totalidade complexa multifacetada, se afirmando, se autoconhecendo, espelhando-se no outro 

que está a seu lado. Isto é dança? Sem dúvida. Mas é também muito mais que dança. 

No que se refere ao trabalho de campo, mais especificamente à coleta do material 

empírico da pesquisa, optamos pela utilização dos procedimentos da entrevista em 

profundidade com roteiro aberto e flexível, passível de ser mudado à medida que o processo 

de diálogo entre pesquisador e pesquisado indicasse essa necessidade para melhor aprofundar 

determinados aspectos. As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas, e se 

encontram no quinto capítulo deste trabalho. 
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Tais entrevistas foram feitas pela autora após obter o aval de Ivaldo Bertazzo, que nos 

abriu as portas da Escola de Reeducação do Movimento, onde realiza suas aulas e ensaios. O 

coreógrafo demonstrou muito interesse e disposição para colaborar com nossa pesquisa, 

fazendo inclusive sugestões sobre quem seria interessante entrevistar e por que, e 

disponibilizando seu espaço para a realização de nosso trabalho. 

Consideramos importante assinalar que as entrevistas ocorreram em tom de diálogo 

em espaços acolhedores e tranquilos, e fizemos questão de não assumir uma postura passiva e 

neutra, mas ativa e comprometida. Isto significou trocas de opiniões, impressões, sensações e 

emoções com os entrevistados, pois acreditamos que a intersubjetividade, quando assumida 

objetivamente, cumpre papel fundamental na pesquisa, ao desencadear um processo fecundo 

de revelação/desvelação dos significados das ações, reações e situações sobre as quais se está 

falando. A intersubjetividade é facilitadora do aprofundamento das percepções sobre o objeto 

de estudo. 

Realizamos dez entrevistas com duração de uma hora a uma hora e meia cada. Foram 

entrevistados uma educadora e nove educandos. A educadora foi a assistente social Cléo 

Regina Todaro Santos de Miranda, que acompanhou todo o projeto – do começo, em 2003, 

até o final, em 2007 –, sempre muito próxima dos adolescentes e de seus problemas, dúvidas, 

conflitos e inquietações. Entre os educandos, foram feitas sete entrevistas com jovens que, 

após o termino do projeto, permaneceram trabalhando como bailarinos na Companhia Teatro 

Dança Ivaldo Bertazzo, criada naquele ano, e mais duas com jovens que tomaram iniciativas 

de criação de seus próprios grupos e/ou companhias de dança, de procurar emprego como 

professores de dança em instituições e/ou de voltar a trabalhar nas ONGs de onde vieram. 

Todos os jovens que passaram pela entrevista participaram do Projeto Dança Comunidade 

desde o seu início até o final.  

A análise e reflexão sobre esse material foi feita utilizando o procedimento 

metodológico dos “blocos temáticos”, isto é, da descrição dos temas recorrentes ou que se 

repetem nas respostas e declarações dos entrevistados, tendo sido realizada em dois 

momentos. No primeiro, quinto capítulo, foi feita uma descrição de como os sujeitos 

percebem, sentem e avaliam, em cada bloco temático, o que foi o processo vivido por eles 

durante os quase cinco anos de duração do Projeto Dança Comunidade, e em que aspectos 

essa vivência os transformou e/ou transformou suas vidas. No segundo momento, sexto 

capítulo, foi feita uma interpretação da pesquisadora sobre as falas dos sujeitos a partir do 

enfoque do pensamento complexo de Edgar Morin, mostrando como a dança, nesse projeto 
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específico, foi um caminho, para cada participante, de descoberta e expressão do âmago do 

sujeito, da consciência de si e do tornar-se criador de cultura. 
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Cap. 1. O  CONTEXTO  SOCIOHISTÓRICO E EDUCACIONAL DE NOSSA 

PROBLEMÁTICA  

 

1.1.O cenário 

Para ser bem compreendido em seu significado, o Projeto Dança Comunidade deve ser 

inserido no atual contexto sociohistórico e educacional de nosso país. Que contexto seria este 

que está a requerer novos sujeitos e novas ações educacionais? Por que a educação não formal 

começou a brotar rapidamente, e de forma intensiva, generalizando-se a presença das ONGs 

na periferia das grandes metrópoles do país? 

Segundo Maria da Glória Gohn (2005), o pano de fundo impulsionador deste processo 

é internacional e se refere à globalização – que se inicia nos anos 1980 –, não só da economia, 

mas com reflexos também nos âmbitos sociopolítico, institucional, cultural e educacional dos 

países que vão entrando na rede das alianças do capital financeiro internacional com os 

nacionais. A formação dessa rede está impondo uma ação conjunta cuja palavra-chave é 

homogeneização, não só dos diferentes mercados nacionais como também das culturas locais, 

das instituições reguladoras das sociedades nacionais, que vão se enfraquecendo e perdendo 

autonomia para adaptar-se à nova situação mundial. 

A soberania política e o Estado nacional, principalmente nos “países emergentes” 

como o Brasil, tendem a debilitar-se, ficando à mercê dos especuladores financeiros nacionais 

e internacionais. No interior deste quadro, as instituições públicas se enfraqueceram, perdendo 

sua capacidade de regulação e integração, o que se observa com mais força nas áreas da Saúde 

e da Educação públicas, com a perda acentuada da qualidade dos serviços prestados à 

população. 

No que se refere especificamente à cultura, Gohn considera: 

 

A globalização é um novo sistema de poder [...] que destrói a cultura e cria 
continuamente novas formas de desejo no setor de consumo. Com isso gera 
novas formas de dominação, principalmente de ordem cultural [...] Ignoram-
se a diversidade das culturas e a realidade das comunidades, que passam a se 
fechar ao redor delas mesmas, como forma de se protegerem da “invasão” da 
cultura homogeneizadora que se apresenta. Com a globalização da 
economia, a cultura se transformou no mais importante espaço de 
resistência e luta social (GOHN, 2005, p. 8-9, grifo nosso). 

 

Pensamos que considerar a cultura como espaço importante de resistência significa, ao 

mesmo tempo, colocar a Educação como uma área-chave para o enfrentamento dos desafios 

que nos apresenta o processo de globalização. 
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É nesse contexto que se insere a crise de nosso sistema de ensino e a emergência de 

novos espaços de educação propiciados principalmente pelo “terceiro setor”, as organizações 

não-governamentais (ONGs). A escola pública está desacreditada pela população a que 

atende, a qual começou a reivindicar para seus filhos um novo tipo de educação, que os forme 

realmente para o mercado de trabalho e para a vida. 

Cada vez mais jovens saem da escola  sem estar preparados para a entrada no mercado 

de trabalho e muito menos para viver a vida como sujeitos e cidadãos responsáveis. Pelo 

contrário, saem como indivíduos facilmente manipuláveis pela mídia – cujo poder cresceu 

enormemente com a revolução tecnológica nas áreas da Informação e da Comunicação –, com 

seus apelos ao consumo e com conteúdos que apontam para um vazio ético e estético. 

Esse despreparo das novas gerações é agravado pelo fato de que a nova sociedade 

globalizada ampliou de forma acentuada a exclusão social. 

 

A crise atual tem novas dimensões, pois criou novas categorias de excluídos, 
desta vez no próprio acesso ao mercado de trabalho, pelo fato de, 
simplesmente, deixar de existir certas categorias funcionais devido à 
flexibilização/desregulamentação deste mercado ou eliminação de direitos 
sociais conquistados por meio de lutas seculares por parte dos trabalhadores. 
(GOHN, 2005, p. 9-10) 

 

Além disso, citando Robert Castel, Gohn (2005) considera como nova característica da 

sociedade globalizada a ausência de regras de integração/desintegração. Esta seria uma 

sociedade apenas “com normas pontuais de inserção social segundo as prioridades dos que 

detêm o capital especulativo financeiro internacional” (GOHN, 2005, p. 10, grifo nosso). 

Este quadro levou ao acirramento da competitividade, pois as normas de inserção 

social não são apenas pontuais, mas podemos acrescentar que também são voláteis, dada a 

rapidez das mudanças no mercado de trabalho. Esta situação gera maior individualismo. A 

autonomia do capital que se reproduz apenas com necessidades pontuais de mão de obra abriu 

brechas para novas exclusões. Citando Boaventura Sousa Santos e Robert Castel, Gohn 

(2005, p. 11-12) considera que 

 

[...] neste novo cenário, as lutas sociais relevantes serão pela inclusão social 
de setores sociais que antes eram excluídos por estarem em desigualdade 
socio-econômica e que agora estão excluídos também por suas desigualdades 
socioculturais (dadas pelo sistema educacional, pela raça, etnia, sexo, etc.). 
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Este cenário possui uma face oculta, que não é percebida à primeira vista: a perda dos 

direitos de cidadania, o desenraizamento, a desterritorialização, o não pertencimento. Sobre a 

situação desses novos excluídos, Gohn (2005, p. 97) afirma: 

 

Uma sociedade onde incluídos competem em grupos seletos e muitos  
excluídos vagam e migram em diferentes áreas e espaços porque são 
“sobrantes”, não há mais vagas ou lugar para eles no mercado de trabalho. 
Não são sequer explorados porque não têm salários. Estão 
desterritorializados. Se pertencentes às camadas populares, são os novos 
párias, os “vagabundos pré-industriais” perdidos na modernidade. 
 

Esta concepção dos excluídos como “sobrantes” indica que o que denominamos 

“exclusão” deve ser tratado com o rigor necessário, que implica ver cada situação como 

resultado específico da implantação progressiva de um processo global que contém, por sua 

própria natureza socio-econômica, a exclusão. Não se trata de uma situação transitória, mas 

permanente e, portanto, constitutiva da nova sociedade globalizada. Como considera Castel, 

talvez o termo exclusão não seja o mais adequado, pois ocultaria o essencial: a 

“vulnerabilidade criada pela degradação das relações de trabalho e das proteções correlatas, 

digamos, pela crise da sociedade salarial” (CASTEL, 2008, p. 46). 

O autor sugere que talvez fosse melhor utilizar os termos precarização, 

vulnerabilização, marginalização, na medida em que a nova sociedade esgarça o tecido social, 

incluindo a criação de marginais como uma de suas características fundamentais. Neste 

sentido, além de excluir, a sociedade globalizada marginaliza. Excluir significa colocar fora 

das relações de trabalho, sem possibilidade de retorno. Marginalizar significa criar uma massa 

que sobrevive à margem da relação de trabalho em situação de extrema precariedade, privada 

dos mais elementares direitos de cidadania. Os marginais são não cidadãos. 

É esse o cenário da nova situação do país, que começou a delinear-se a partir dos anos 

80 do século passado e passou a requerer novos sujeitos e novas ações educacionais. 

 

1.2. A busca de alternativas 

A busca de alternativas na área da Educação para superar as limitações dessa situação 

desponta simultaneamente em dois âmbitos: 

1) no dos movimentos sociais, com  

 

[...] a multiplicação do novo tipo de organização que hoje se encontra por 
toda parte nas vilas da periferia, entidades associativas comunitárias ou de 
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iniciativa privada de toda espécie, englobadas sem muita precisão sob a 
designação genérica de ONGs (MONTES, 2005, p. 62).  

 

Segundo Maria Lúcia Montes (2005, p. 62), essas organizações começaram a exibir 

um novo perfil, “colocando de modo surpreendente a educação, a cultura e as artes no centro 

das preocupações dos moradores da periferia”. 

2) no de organismos internacionais como a Organização das Nações Unidas (ONU) e a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Em 1990 

realizou-se na Tailândia uma conferência cujo resultado foi a elaboração de dois documentos 

sobre a questão na América Latina: Declaração mundial sobre educação para todos e Plano 

de ação para satisfazer necessidades básicas da aprendizagem. Estes documentos, à luz de 

experiências realizadas por ONGs em programas de educação na região, ampliam o campo da 

Educação para outras dimensões além da escola. 

No que se refere ao primeiro âmbito, Maria Lúcia Montes apresenta-nos a fala de João 

Clemente Jorge Trinta, o “Joãozinho Trinta” do mundo das escolas de samba, o qual, de 

forma pioneira, apontou um caminho com seu trabalho no Grêmio Recreativo Escola de 

Samba (GRES) Beija-Flor de Nilópolis: 

 

[...] comecei a levar os meninos para o barracão, mostrar aquela beleza que 
estava lá, mesmo que fosse para acabar numa hora de desfile. Eu dizia para 
eles: “Olha, eu não cheiro cola. Não cheiro maconha, eu não fumo coca, mas 
eu fui capaz de criar tudo isso. Quem precisa de um outro barato?” Eles riam 
de mim: “A gente não cheira maconha, a gente fuma, o que cheira é coca”. 
Mas mesmo assim se maravilharam. Então eu comecei a dar blocos de isopor 
para eles, um canivetinho e tampinhas de garrafa e disse que podiam 
começar a fazer os adereços. Fazer como? “Vocês se virem, olha ali os 
escultores fazendo. Vão ver como eles fazem, aprender com eles, depois 
podem começar a trabalhar e criar o que quiserem” (MONTES, 2005, p. 63-
64). 

 

A autora conclui sua análise sobre a visualização de caminhos alternativos nesse 

mundo dos sem pertencimento, considerando que as organizações e entidades mais diversas 

da periferia compreenderam que seria necessário incluir a cultura e as artes entre suas 

atividades. “Contra a sedução do crime, a sedução da arte. Contra a excitação da viagem das 

drogas, a excitação do desafio da criação.” (MONTES, 2005, p. 64) 

No que se refere ao segundo âmbito, o citado encontro na Tailândia desenhou uma 

concepção de saber que nortearia as novas ações educativas propostas nessa conferência 

mundial. “Nesta concepção, o conhecimento adquirido é observado através da maior ou 

menor habilidade com que a pessoa age na vida familiar, comunitária, social, econômica, 
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política e cultural” (UNICEF, 1992 apud GOHN, 2005, p. 93). Essa habilidade tem uma 

conotação de valor: 

 

[...] “sabe” aquele que, com sua ação, contribui para a melhoria do mundo, 
entregando e oferecendo aos que o rodeiam uma vida mais digna e um maior 
bem-estar. Nesta concepção de “saber” aparecem, então, profundamente 
entrelaçadas as dimensões ética, espiritual, social e material da vida humana 
(UNICEF, 1992 apud GOHN, 2005, p. 93). 

 

Trata-se de adquirir um saber para a vida ancorado em conhecimentos sobre a 

condição humana, em todos os seus aspectos, no mundo de hoje. Muito longe disto está o 

suposto saber que nosso sistema escolar propicia a seus alunos. O que faz este sistema é 

apenas transmitir os conhecimentos especializados das diferentes disciplinas de forma 

disjuntiva, como se cada uma não tivesse nada a ver com as outras e, o que é pior, sem 

considerar a condição humana que atravessa os conteúdos de todas e a partir da qual deveriam 

revelar-se suas conexões. Assim, apenas informa os alunos, acumulando em suas supostas 

“cabeças vazias” pilhas e pilhas de informação que, em seu conjunto, constituem uma 

verdadeira “Torre de Babel”, na qual cada linguagem disciplinar é incompreensível para as 

demais. O essencial, que é a condição humana, desaparece no empilhamento dos 

conhecimentos/informações. 

Isso foi o que levou Edgar Morin, um dos mais importantes estudiosos 

contemporâneos nessa área, a considerar que 

 

[...] o objetivo maior das discussões sobre os novos caminhos da Educação 
não é a preparação dos programas de ensino, mas a separação daquilo que é 
considerado como saberes essenciais e evitar o empilhamento dos 
conhecimentos (MORIN, 1997 apud COELHO, 2000, p. 24-25, grifos do 
autor). 

 

Se o objetivo da escola tradicional é formar uma “cabeça-bem-cheia”, a educação que 

precisamos, para Morin, é aquela que busca uma “cabeça-bem-feita”. A primeira seria uma 

cabeça 

 

[...] onde o saber é acumulado, empilhado, e não dispõe de um princípio de 
seleção que lhe dê sentido. Uma “cabeça-bem-feita” significa que, em vez de 
acumular o saber é mais importante dispor ao mesmo tempo de uma aptidão 
geral para colocar e tratar os problemas; princípios organizadores que 
permitam ligar os saberes e lhes dar sentido (MORIN, 2003a, p. 21). 
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Nessa mesma obra, Morin faz referência à urgência da reforma do ensino para 

capacitar as novas gerações a enfrentarem a complexidade dos desafios que apresentam as 

atuais e aceleradas mudanças que ocorrem com a emergência das sociedades globalizadas. 

 

Há inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre os saberes 
separados, fragmentados, compartimentados entre disciplinas, e, por outro 
lado, realidades ou problemas cada vez mais polidisciplinares, transversais, 
multidimensionais, transnacionais, globais, planetários. Em tal situação, 
tornam-se invisíveis os conjuntos complexos; as interações e retroações entre 
partes e todo; as entidades multidimensionais; os problemas essenciais. 
(MORIN, 2003a, p. 13) 

 

Para Morin, o saber ancorado em conhecimentos sobre a condição humana deve 

superar a fragmentação entre as disciplinas e enfrentar o desafio de religar o que foi separado 

pelo paradigma disjuntivo/simplificador do modelo educacional tradicional, em busca de uma 

visão transdisciplinar que torne possível o acesso à multidimensionalidade da vida humana. 

 

1.3.     Considerações gerais sobre a educação não formal 

Neste item nos referiremos ao que consideramos educação não formal, pois o Projeto 

Dança Comunidade situa-se nesta categoria.     

Estamos de acordo com Maria da Glória Gohn (2005) quando falamos de educação 

não formal como atividades que não são compulsórias como as do sistema escolar, dado que a 

participação naquelas tem caráter voluntário e que elas são essencialmente descentralizadas, 

não implicando hierarquizações excessivas e sim flexibilizadas. Promovem a investigação-

ação e projetos de desenvolvimento que buscam a solidariedade e a mudança social e o 

aprendizado é gerado pela experiência das pessoas em trabalhos coletivos. “A produção de 

conhecimentos ocorre não pela absorção de conteúdos previamente sistematizados 

objetivando ser apreendidos, mas o conhecimento é gerado por meio da vivência de certas 

situações-problema.” (GOHN, 2005, p. 103-104) 

Sua metodologia é fundamentalmente baseada no incentivo à criação de novos 

conhecimentos, sendo propiciadora da criatividade humana. Não há conhecimentos a priori a 

serem absorvidos, mas a expectativa da emergência do novo como solução para velhos 

problemas, ou de soluções possíveis para o que sempre pareceu insolúvel. Assim, a 

imprevisibilidade permeia todo o processo. 

É necessário destacar aqui qual é, para nós, o significado metodológico da noção de 

vivência de situações-problema, a qual se distancia do que o sistema escolar tradicional 
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considera como aprendizagem. Essa noção implica comprometimento do sujeito inteiro na 

busca de soluções para os problemas que a vida lhe apresenta. Esta procura não se situa 

apenas no âmbito da racionalidade do sujeito, como quer o sistema escolar, porque ela 

corresponde a apenas um lado do sujeito, o do homo sapiens. Mas, como considera Morin 

(2003b), não se pode escapar ao homo demens, o outro lado do mesmo sujeito, sendo os dois 

antagônicos, concorrentes e complementares, atuando ao mesmo tempo na tensão vital da sua 

relação dialógica, presente em todo processo de criação. Ao lado da racionalidade, o demens 

move também o imaginário e a criatividade (MORIN, 2003b, p. 288-289). 

Assim, quando nos referimos ao humano como sujeito inteiro isto significa que 

consideramos a aprendizagem efetiva como um processo que envolve os vários âmbitos do 

homo complexus. 

 

O homem da racionalidade é também o da afetividade, do mito do delírio 
(demens). O homem do trabalho é também o homem do jogo (ludens). O 
homem empírico é também o homem imaginário (imaginarius). O homem 
prosaico é também o da poesia, isto é, do fervor, da participação, do amor, 
do êxtase. (MORIN, 2002, p. 58) 

 

A criação não pode ser o produto da pura racionalidade e sim da dialógica entre esta e 

os outros aspectos do ser humano, nos quais sempre está presente a afetividade. Isto é de 

muito difícil compreensão e execução para os agentes educadores habituados aos métodos de 

aprendizagem da escola tradicional, que tendem a trabalhar com o aluno apenas como um 

sujeito racional. 

O que consideramos até agora se assemelha à forma como Maria da Glória Gohn 

caracteriza os procedimentos metodológicos utilizados na educação não formal. Trata-se, para 

ela, de procedimentos 

 

[...] pouco codificados na palavra escrita e bastante organizados ao redor da 
fala. A voz ou vozes, que entoam ou ecoam de seus participantes são 
carregadas de emoções, pensamentos, desejos, etc. São falas que estiveram 
caladas e passaram a se expressar por algum motivo impulsionador (carência 
socio-econômica, direito individual ou coletivo usurpado ou negado, projeto 
de mudança, demanda não atendida). Ao se expressar [...] os códigos 
culturais são acionados, e afloram as emoções contidas na subjetividade de 
cada um (GOHN, 2005, p. 106, grifos nossos). 

 

Como já consideramos, a metodologia da educação não formal é atravessada pela 

imprevisibilidade, pois é uma dinâmica de busca de geração de novos conhecimentos. Assim, 

os participantes devem aprender a assumir uma postura de convivência com a dúvida e a 
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incerteza, o que, para Morin, seria também um dos componentes da nova educação. O autor 

cita Eurípedes em Medeia em epígrafe ao capítulo 5 de sua obra A cabeça bem-feita (2003a, 

p. 55): 

 

Os deuses nos inventam muitas surpresas: 
o esperado não acontece 
e um deus abre caminho ao inesperado. 

 

Para Morin, ensinar a incerteza torna-se fundamental neste momento histórico, 

marcado não só pelas incertezas que nos traz a complexidade da sociedade globalizada, mas 

também pelas que emergem da crise dos fundamentos da certeza no processo de quebra do 

paradigma científico moderno, no qual se assenta nosso modelo educacional. O estudo dessa 

crise atravessa a obra central de Morin, O método. Precisamos saber enfrentar duas grandes 

incertezas: a incerteza histórica e a incerteza cognitiva (MORIN, 2003a, p. 59). 

A necessidade desse enfrentamento constitui-se numa das urgências da educação no 

atual contexto sociohistórico em que vivemos. 
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Cap..2. O CORPO E A CORPOREIDADE: DA MARGINALIZAÇÃO À 

REDESCOBERTA E À VALORIZAÇÃO   

      

 

Neste capítulo, faremos uma breve descrição histórico-teórica da concepção milenar 

de corpo e corporeidade que, desde a antiguidade até a modernidade, assenta-se no 

logocentrismo e em sua sequela, o desprezo pelo corpo. Em seguida, desenvolveremos uma 

breve reflexão sobre as teorias que, a partir de fins do século XIX e começo do século XX, 
fazem a crítica dessa concepção, resgatando a importância da corporeidade não apenas no 

processo da aprendizagem, como no viver da própria vida. Isto será feito com o objetivo de 

situar histórica e teoricamente a concepção de corporeidade no trabalho de Ivaldo Bertazzo, a 

qual se alinha entre essas teorias críticas, embora ele não as mencione. 

 

2.1.     Raízes histórico-teóricas do logocentrismo 

É na Grécia Antiga que vamos encontrar as profundas raízes da visão logocêntrica que 

impregna nossa cultura ocidental até os dias de hoje. Segundo Platão, “o trabalho do filósofo 

consiste em se ocupar mais particularmente que os demais homens em afastar sua alma do 

contato com o corpo” (PLATÃO, 1999, p. 125). 

No diálogo Fédon, Platão considera que a nobreza da verdade supõe, para ser 

encontrada, que fujamos do corpo, porque este é “um intruso que irrompe em meio de nossas 

investigações, nos entorpece, nos perturba e nos impede o discernimento da verdade” 

(PLATÃO, 1999, p. 128). O raciocínio seria a via fundamental por intermédio da qual a alma 

chegaria a ver claramente a realidade dos seres. Ela raciocinaria melhor “quando não é 

perturbada pela vista, nem pela audição, nem pela dor, nem pela volúpia e, encerrada em si 

mesma, deixa que o corpo lide com essas coisas sozinho...” (PLATÃO, 1999, p. 126). 

A visão platônica sobre o corpo persistiu durante toda a Alta Idade Média, 

contagiando profundamente o pensamento cristão por meio da teologia de Santo Agostinho, 

que introduziu o platonismo como fundamento da doutrina cristã. Em sua obra Confissões, 

Agostinho apresenta um profundo pessimismo em relação à matéria, ao corpo, aos sentidos, à 

sensibilidade humana. Se Deus criou a alma para governar o corpo, o homem, abusando de 

seu livre arbítrio, subverteu a ordem divina, fazendo prevalecer o corpo e caindo na 

concupiscência e na ignorância. A alma degrada-se ao mergulhar nos sentidos e na ambição 

pelos bens terrenos (SANTO AGOSTINHO, 1996, p. 190-197). 
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A posse da verdade só é possível se a alma assumir a responsabilidade de uma total, 

assídua e disciplinada vigilância sobre o corpo e os sentidos. O homem não pode deixar-se 

envolver pela tríplice tentação: a concupiscência dos olhos, do sexo e da ambição do mundo 

(SANTO AGOSTINHO, 1996, p. 287-296). 

Essa visão negativa do corpo continuou a persistir sob outras formas, séculos adiante, 

na modernidade. Na passagem da Idade Média para a Moderna, Descartes (1996), em sua 

obra Discurso do método, inauguraria as novas bases legitimadoras do logocentrismo e do 

desprezo pelo corpo. Realizando as disjunções entre sujeito e objeto, espírito e matéria, mente 

e corpo, razão e emoção, homem e natureza, o cartesianismo inspiraria toda a visão moderna 

tecnocientificista sobre o corpo: o corpo máquina. 

 

2.2.  O sujeito descorporificado 

 

No paradigma da modernidade, a alma é considerada como mente pensante, que pensa 

independentemente do corpo. E o sujeito moderno teria sua subjetividade moldada por essa 

disjunção mente/corpo, a qual faz parte de uma disjunção mais ampla, homem/natureza. 

A partir de suas reflexões filosóficas no século XVII, construindo os alicerces 

paradigmáticos do que viria a ser a época moderna, Descartes chegou à seguinte conclusão 

sobre o que seria o seu próprio “eu”: 

 

[...] uma substância cuja essência integral é pensar, que não havia 
necessidade de um lugar para a existência dessa substância e que ela não 
depende de algo material; então esse “eu”, quer dizer, a alma por meio da 
qual sou o que sou, distingue-se completamente do corpo e é ainda mais fácil 
de conhecer do que esse último; e, ainda que não houvesse corpo, a alma não 
deixaria de ser o que é (DESCARTES apud DAMÁSIO, 1996, p. 280). 

 

No artigo “O silêncio e as falas do corpo”, Figueiredo (1995) refere-se à construção do 

sujeito moderno, durante os séculos XVI e XVII, como um processo contínuo de cisões e 

exclusões que engendraria uma identidade (e uma subjetividade) fictícia. Esta implica o sonho 

de onipotência de um sujeito unilateralmente racional “como fundamento autofundante” de si 

e da realidade que o rodeia. 

Essa identidade é construída no interior de um desenraizamento e de certa 

descorporificação, como “a de um ser sem natureza nem posição previamente definidas e que 

pode escolher livremente para si mesmo uma natureza e uma posição – um ser, portanto, que 
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de início e por natureza nada é, mas, por isso mesmo, tudo pode” (FIGUEIREDO, 1995, p. 

135). 

Trata-se do sujeito transcendental, antropocêntrico, logocêntrico e todo-poderoso da 

modernidade. Descorporificado, excluindo de sua identidade o corpo – o qual é visto como 

um obstáculo para o pensar racional –, este sujeito impõe a si mesmo o silêncio do corpo e 

esta imposição faz parte do que Figueiredo (1995, p. 137) caracteriza como o “projeto 

epistemológico e ético da modernidade”. Desenraizado, submetendo-se a um processo de 

expurgo ou ascese para livrar-se das tradições, das marcas de suas particularidades históricas 

e condicionamentos naturais, impõe a si mesmo “‘regras de boa conduta’, ou seja, uma 

mesma disciplina espiritual: trata-se evidentemente da questão do método, central em toda a 

cultura moderna” (FIGUEIREDO, 1995, p. 137, grifo do autor). 

O método cartesiano delineou a disciplina necessária para a construção do sujeito do 

conhecimento – e da aprendizagem – e do sujeito ético, impulsionadores do desenvolvimento 

da cultura cientificista e dos imperativos éticos da modernidade. Essa disciplina implicou o 

que Figueiredo (1995) define como uma purificação da subjetividade. 

 

O Método deveria operar separando, no campo das experiências subjetivas, o 
terreno cognitivamente confiável – a razão e os sentidos purificados, na sua 
universalidade e regularidade – do terreno suspeito – o das paixões, desejos, 
emoções, fantasias, preconceitos, vieses, partidarismos, dialetos, etc. em sua 
variabilidade e particularidade. (FIGUEIREDO, 1995, p. 138-139) 

 

Essa seria a condição para alcançar o conhecimento verdadeiro, não maculado “pela 

mediação das tradições, da obediência às autoridades e das condições e vicissitudes físicas do 

sujeito” (FIGUEIREDO, 1995, p. 139, grifos nossos). Essa seria a subjetividade purificada da 

modernidade, transparente para si mesma, 

 

[...] sem histórias, sem músculos, sem ossos e sem nervos [...] sem a 
espessura e sem as rachaduras dos sujeitos empiricamente dados, uma 
subjetividade totalmente reflexiva, autocoincidente e autodominada [...] livre 
de toda particularidade, de toda contingência e de todo capricho para poder 
pairar acima de qualquer contexto. Seria, caso plenamente realizada, uma 
subjetividade transcendental (FIGUEIREDO, 1995, p. 139, grifos nossos). 

 

Um sujeito do conhecimento ilusório, porque se supõe separado de seu corpo; teria um 

corpo, mas não seria seu corpo. A parte fundamental desse sujeito, com a qual ele se 

identificaria plenamente, seria a mente, “única origem confiável das representações 

verdadeiras e das ações eticamente justas” (FIGUEIREDO, 1995, p. 142). O corpo, como 
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origem de ilusões e equívocos, deveria ocupar uma posição subordinada, “merecedor de 

cautelas, cuidados e controle” (FIGUEIREDO, 1995, p. 143). Sendo impossível negar a 

mediação do corpo na transmissão de informações úteis à mente que produz conhecimentos, 

ele assumiu o papel de simples instrumento, a ser utilizado com cautela. Ou seja, o corpo 

tornou-se ao mesmo tempo subordinado e instrumental, o corpo produto. 

Por isso, a questão da disciplina dos corpos, do recalque de suas expressões 

espontâneas, tornou-se tarefa primordial na cultura da modernidade, como nos mostra 

Foucault (1977) estudando as técnicas de adestramento corporal que foram introduzidas nas 

escolas, nos hospitais, nos exércitos, nas prisões, nas fábricas, nas famílias, para a fabricação 

de indivíduos dóceis, ou seja, adaptados às funções produtivas. Neutralizar, escravizar, 

emudecer, instrumentalizar os corpos, eis as tarefas fundamentais, não apenas para o bom 

exercício da produção do conhecimento científico – desenvolvida pelas elites –, como 

também para a criação de sujeitos produtivos com corpos manipuláveis, condição para a 

instalação do industrialismo e expansão do capitalismo. 

A concepção moderna do corpo instrumentalizado é utilitária. Os corpos devem ser 

produzidos dependendo do que precisamos alcançar por meio deles. Trata-se do “corpo 

ajustável ao que se precisa” (ASSMANN, 1995, p. 73): a fragmentação corporal necessária 

para adaptar-se a processos de divisão do trabalho na indústria, como bem o demonstrou Marx 

em O capital; o corpo desejável hipersensualizado, fetichizado, produzido pela mídia; o corpo 

“quietinho”, passivo e obediente do aluno na escola, para que o professor possa bem proferir a 

sua aula; e o mais contemporâneo dos corpos, o corpo plenamente “valor de troca” da 

engenharia genética e do mercado de órgãos. 

 

Não é verdade que, num sentido muito real, temos imensa dificuldade em ser 
nosso corpo, porque já nos inculcaram, de mil maneiras, que temos tal ou 
qual corpo? Ou seja, mais do que ser a sua verdadeira e real substância, 
nossos corpos são corpos que nos disseram que temos, corpos inculcados e 
ensinados [...] Raramente descobrimos corpos vistos como sujeitos 
históricos, que realmente sofrem, gozam, vivem e morrem (ASSMANN, 
1995, p. 73-75, grifos nossos). 

 

Separado da mente, subordinado à razão, fragmentado, instrumentalizado, manipulado 

pelo utilitarismo, o corpo moderno-contemporâneo desligou-se dos sujeitos que os possuem, 

mas que raramente conseguem ser esse corpo.  

Desligar o corpo da mente é uma tarefa que começa cedo na vida de cada um de nós, 

nos bancos do sistema de ensino e na educação em geral. O paradigma educacional moderno 
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que tem como princípio a cisão mente/corpo propõe o controle para o corpo e a 

aprendizagem para a mente. Para que esta possa aprender, o corpo deve ser controlado. O 

aprendizando é considerado um sujeito pensante que deveria desenvolver unilateralmente essa 

potencialidade fundamental que caracterizaria o indivíduo humano como animal racional. 

Trata-se de uma educação mentalizada que implica a consideração do corpo como suspeito. 

As inquietações do aluno, que se expressam nos movimentos corporais, sua busca de 

espaços mais amplos para expressar-se são considerados como “indisciplina”. São vistos 

como obstáculos para a aprendizagem dos conteúdos disciplinares, que exige concentração. 

Em geral, longe estão os educadores e professores da compreensão de que a 

capacidade de concentração tem sua origem no próprio corpo, e a condição fundamental para 

chegar a ela é o livre exercício da expressão gestual e dos movimentos corporais em busca do 

equilíbrio necessário para o encontro de cada aluno consigo mesmo e suas motivações 

endógenas. E as chamadas aulas de educação física ocorrem num espaço-tempo totalmente 

separado do espaço-tempo da aprendizagem de conteúdos disciplinares, como se nada 

tivessem a ver com esta última, pois o corpo nada teria a ver com a mente pensante. 

 

2.3.  Redescoberta e valorização do corpo 

 

Felizmente, essa concepção de educação dá mostras atualmente de estar no início de 

sua superação, decorrente dos fracassos da prática educacional mentalizada e da reflexão 

sobre as contribuições de autores críticos a ela. Segundo José J. Queiroz (2008), a crítica a 

essa concepção milenar sobre o corpo é um dos pilares do pensamento moderno crítico e dos 

pensadores chamados pós-modernos ou da modernidade tardia. Ambas as linhas de 

pensamento desenvolvem todo um processo de desconstrução do logocentrismo (QUEIROZ, 

2008). 

Esboçaremos aqui uma breve retrospectiva das teorias críticas que emergem a partir de 

fins do século XIX e começo do século XX (pensamento moderno crítico) até a atualidade 

(pós-modernidade), propondo a valorização do corpo e, indo mais além, um novo corpo e uma 

nova relação mente-corpo. Nosso objetivo com isto é poder situar a concepção de 

corporeidade no trabalho de Ivaldo Bertazzo no interior dessa nova tendência. 

Iniciando por Nietzsche (1844-1900), na crítica ao racionalismo este filósofo opõe-se 

aos “desprezadores do corpo”: 
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[...] o homem desperto, o sabedor, que diz: eu sou todo corpo e nada além 
disso; a alma é somente uma palavra para alguma coisa do corpo. O corpo é 
uma grande razão, uma multiplicidade com um único sentido, uma guerra e 
uma paz, um rebanho e um pastor. Instrumento do teu corpo é também a tua 
pequena razão... Há mais razão no teu corpo do que na tua pequena 
sabedoria (NIETZSCHE, 1987, p. 51, grifos nossos). 

 

Como considera Christine Greiner (2005, p. 24), isto indica que “começava uma 

mudança radical cujo foco cognitivo estaria sempre na fissura, nas fendas, nos entremeios, e 

não nas partes organizadas de um todo monolítico [...]” O corpo como produto acabado, ou o 

corpo-máquina do século XVII era assim questionado pela ideia de corpo uno e múltiplo, a 

multiplicidade na unidade corporal, uma unidade contendo em si oposições – “uma guerra e 

uma paz”. 

De forma semelhante, na área do Teatro, à metáfora do corpo-máquina, Antonin 

Artaud (1896-1948) opõe a metáfora do corpo sem órgãos, referindo-se à necessidade do 

abandono dos automatismos. Este corpo “não seria de forma alguma uma noção, um conceito, 

mas sim uma prática, ou melhor, um conjunto de práticas que constituiriam uma experiência 

limite” (GREINER, 2005, p. 25). Citando Artaud, Greiner (2005, p. 25) afirma: 

 

Trata-se de uma rede móvel e instável de forças e não de formas. Ter um 
sentido de unidade profunda das coisas, diz Artaud, é ter o sentido de 
anarquia. “Quem tem o sentido de unidade, tem também o da multiplicidade 
das coisas, da possessão de aspectos através dos quais é preciso passar para 
reduzi-los e destruí-los”. 

 

É o que podemos observar na seguinte fala de Artaud: 

 
Quem sou eu? 
De onde venho? 
Eu sou Antonin Artaud 
e que eu o diga 
como sei dizê-lo 
imediatamente 
vereis meu corpo atual 
voar em estilhaços 
e reunir-se  
sob dez mil aspectos 
notórios 
um corpo novo 
onde não podereis 
nunca mais 
me esquecer  
(ARTAUD apud ARANTES, 1988, p. 7). 
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Neste autor, à ideia de multiplicidade na unidade acrescenta-se outra ideia 

fundamental, a da experiência prática vivida na e pela corporeidade. Nesse sentido, o corpo 

não poderia ser descrito e/ou definido como produto acabado, pois não estaria “separado do 

que ele apresenta como possibilidade de ser quando está em ação no mundo” (GREINER, 

2005, p. 16). Ou seja, não se pode desligar a ideia de corpo da ideia de ação, de movimento. O 

corpo está sempre em movimento e por meio dele se transforma. Nesta perspectiva, deve ser 

visualizado como um processo. 

Greiner (2005) refere-se a Michel Bernard, entre outros autores que se têm dedicado 

nos últimos 30 anos a mostrar a impossibilidade de entender o corpo como um produto 

pronto. Esta perspectiva implica evitar classificações de membros e órgãos, de partes do corpo 

que venham a fragmentar o movimento corporal. Para Bernard, as possibilidades anatômicas 

são indissociáveis de suas ações (movimento) ou do que seria a noção de “corporeidade”. Esta 

rompe com a noção de corpo monolítico e propõe o estudo dos “diferentes estados” de um 

corpo vivo, em ação no mundo. Não haveria um estado corporal, mas a constante passagem 

de um estado a outro por meio da ação. 

Segundo Greiner (2005), encontramos na cultura oriental uma abordagem semelhante 

à explicitada acima. Por exemplo, na comparação que Shigehisa Kuriyama faz entre a noção 

de corpo na China e no Ocidente: na China, a noção de corpo “nunca foi um substantivo (um 

corpo com nome) e aparece descrita de uma forma mais próxima de adjetivos e até mesmo de 

‘qualidades de existência’ caracterizadas pela descrição de posturas, de atitudes, de gestos” 

(KURIYAMA apud GREINER, 2005, p. 22). 

Assim, encontramos as expressões corpo andando, corpo sentado, corpo em pé, corpo 

que chora, corpo risonho, corpo doente etc. O corpo aqui é entendido a partir de seus 

diferentes estados, sempre ativo e nunca como um objeto ou instrumento. 

Se no Oriente o corpo é visto como processo, como corpo ativo, o mesmo ocorre com 

a relação mente-corpo. Para o filósofo japonês Yasuo Yuasa, no Japão e na China o debate 

sobre esta questão não pode ser reduzido exclusivamente a especulações teóricas. Isso porque 

se supõe que a referida relação não é fixa nem é dada a priori. Ela é mutante, muda por 

intermédio de treinamento do corpo, “o que se processa pela cultura (shugyó) e a formação 

propriamente dita (keikó)” (YUASA apud GREINER, 2005, p. 22). Só depois de assumir este 

ponto de partida experiencial é que se pode perguntar qual é a relação mente-corpo. O debate 

sobre esta questão 
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[...] se origina em uma experiência prática, vivida (taiken), que implica num 
continuum mente-corpo em um sujeito e em seus trâmites com o ambiente. A 
teoria precisa ser necessariamente uma reflexão da experiência vivida, 
porque ela se organiza durante a ação (YUASA apud GREINER, 2005, p. 
22-23). 

 

A relação mente-corpo só pode ser entendida como experiência vivida que provoca 

mudanças nessa relação. E a produção da teoria não pode estar separada da ação, realizando-

se em concomitância com esta. O dualismo mente/corpo, uma vez superado, elimina ao 

mesmo tempo o dualismo teoria/prática. 

A outra questão que se apresenta aqui é a importância atribuída à cultura ou ao 

ambiente em que se realiza a ação, bem como à singularidade de cada sujeito inserido nesse 

contexto. 

Yuasa aponta a obra de Tetsurô Watsuji (1889-1960), outro importante filósofo 

japonês que estudou o corpo. Ele considera que, para compreender o ser humano, é 

importante situá-lo no espaço em que se localiza, no “entre” (aidagara): a rede de relações na 

sociabilidade de nossa vida que é a que provê a humanidade com significados sociais. O 

homem nunca pode ser separado do ambiente em que vive, das relações que aí se organizam. 

Para o entendimento deste espaço, não se pode partir de uma dualidade entre natureza e 

cultura (GREINER, 2005, p. 23). O corpo como natureza penetra e é penetrado pela cultura, 

sendo um corpo universal, sim, da espécie humana, mas ao mesmo tempo particular de uma 

cultura específica e de um sujeito singular. 

A relação entre corpo e ambiente foi amplamente colocada no Ocidente pelo 

pensamento fenomenológico, a partir de Edmund Husserl (1859-1938) até Maurice Merleau-

Ponty (1908-1961), com a proposta de corpo como estrutura física e vivida ao mesmo tempo. 

As ideias sobre o corpo e sua relação com a mente consideradas pelos diferentes autores 

críticos do logocentrismo que vimos até agora apontam, todas elas, para o que viria a ser 

posteriormente a concepção fenomenológica da corporeidade desenvolvida por Merleau-

Ponty. 

Resumindo, tais ideias seriam: a de corpo uno e múltiplo em oposição a um todo 

monolítico; a de corpo como experiência prática vivida; a de corpo como movimento, como 

um processo de passagem constante de um estado corporal a outro, sempre ativo e nunca 

como um objeto ou instrumento; a de relação unitária e mutante entre corpo e mente; a de 

corpo sempre em relação com um ambiente (unidade entre natureza e cultura). 

A concepção fenomenológica de Merleau-Ponty pretende ser uma alternativa à visão 

tecnocientificista do corpo, considerado pela abordagem linear cartesiana como um conjunto 
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de partes ou funções distintas entre si e que devem ser classificadas e analisadas 

separadamente. Para Merleau-Ponty (1997, p. 19), “é necessário reencontrar o corpo operante 

e atual, aquele que não é um pedaço de espaço, um feixe de funções, que é um entrançado de 

visão e movimento”. O autor compreende a relação corpo-mente como unidade e não como 

integração de partes distintas. Assim, não só a mente pensa, mas o corpo inteiro. O corpo é 

compreendido não como objeto ou um modo do espaço objetivo, mas a partir da experiência 

vivida. 

Essa visão reconhece também como importante o “fluxo de informação entre o interior 

e o exterior, entre informações biológicas e fenomenológicas, compreendendo que não se trata 

de aspectos opostos” (GREINER, 2005, p. 23). Para Merleau-Ponty (1994), para compreender 

este fluxo seria necessário um estudo detalhado da corporeidade do conhecimento, da 

cognição e da experiência vivida – o que seria feito posteriormente pelos biólogos Humberto 

Maturana e Francisco Varela. Assim, a noção de corporeidade teria um sentido duplo, 

implicando ao mesmo tempo estrutura vivida e contexto ou lugar de mecanismos cognitivos. 

No que se refere ao papel da corporeidade no processo do conhecimento – e/ou da 

aprendizagem –, é importante assinalar que, para Merleau-Ponty e Maturana e Varela, a 

sensação e a percepção corporais não são elementos inferiores à evidência racional, aos 

conceitos lógico-matemáticos, sendo imprescindíveis ao processo do conhecimento como 

produtos das experiências vividas. 

A abordagem fenomenológica de Merleau-Ponty abriu caminho posteriormente para 

os estudos da complexidade, entre os quais os de Maturana e Varela, Antônio Damásio, Hugo 

Assmann e Edgar Morin. Todos eles partem do princípio de que a cognição e o processo da 

aprendizagem fazem parte da própria experiência vital do sujeito, não podendo ser 

compreendidos fora desta última. 

Varela et al. (1993) veem o corpo como uma estrutura viva e experiencial, em que o 

interno e o externo, o biológico e o fenomenológico se comunicam sem oposições. Para estes 

autores, o sentido do corpo em movimento configura uma percepção que, ao interpretar a 

realidade via motricidade, desloca o sujeito racional como epicentro do conhecimento, 

privilegiando a complexidade dos processos corporais. 

Maturana e Varela insistem numa circularidade fundamental entre o eu e o mundo, 

interioridade e exterioridade, expressa pela corporeidade, destacando a simultaneidade entre 

corpo e mente e questionando a tradicional noção de representação. Nesta abordagem está 

presente a crítica ao conceito mentalista de representação, privilegiando-se a compreensão 

interpretativa do conhecimento a partir da percepção e do movimento. 
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Percepção e pensamento são o mesmo no sistema nervoso; por isto não tem 
sentido falar de espírito versus matéria, ou ideias versus corpo: todas essas 
dimensões experienciais são o mesmo no sistema nervoso; noutras palavras, 
são operacionalmente indiferenciáveis. (MATURANA; VARELA, 1995, p. 
43-44) 

 

A cognição é inseparável do corpo. Emerge da corporeidade na compreensão da 

percepção como movimento e não como processamento de informações. O movimento tem a 

capacidade não apenas de modificar as sensações, mas de reorganizar o organismo como um 

todo. A mente não é uma entidade des-situada, desencarnada, ou um computador; também 

não está em alguma parte do corpo, ela é o próprio corpo. O pensamento é insuficiente e a 

estrutura mental é inseparável da estrutura do corpo. 

Em 1994 veio a público a análise do neurocirurgião Antônio Damásio sobre o cérebro 

humano, “que supera a fragmentação cartesiana e descobre a interação intrínseca corpo-

cérebro. Ele mostrou também o valor dos sentidos e das emoções até mesmo para a cura de 

lesões cerebrais” (QUEIROZ, 2008, p. 77). 

Para Damásio, o “penso, logo existo” cartesiano deveria ser invertido: existo (e sinto), 

logo penso. Tanto na filogênese como na ontogênese do humano, “no princípio foi a 

existência e só mais tarde chegou o pensamento” (DAMÁSIO, 1996, p. 279). A chamada 

mente pensante emerge na espécie humana a partir de um momento na transformação do 

cérebro como parte de um organismo inteiro que se torna mais complexo. A partir daí 

pensamos não só com o cérebro, mas com o corpo inteiro. Um cérebro sem o conjunto do 

organismo não pensaria. 

Segundo Damásio (1996), cada indivíduo em particular, quando chega ao mundo, 

antes deve desenvolver sua estrutura física, agindo no ambiente sociocultural em que se situa, 

para depois poder pensar. Começamos por existir em nossa corporeidade (movimentos, gestos 

etc.) e só mais tarde pensamos. E existir, para o autor, significa vivência na corporeidade, com 

suas pulsões, sensações, sentimentos e emoções, na interação entre o corpo e o ambiente 

socio-histórico e cultural em que se enraíza o sujeito. 

Queiroz (2008, p. 78) refere-se a uma nova tendência na área educacional em nosso 

país que aponta para uma pedagogia “atenta ao valor do corpo, do biológico e do emocional”. 

Cita Hugo Assmann, que em 1993 antevia essa nova direção e com ela colaborava com a 

publicação de duas obras de peso. Segundo Assmann (1995, p. 106-107), 

 

[...] a corporeidade não é fonte complementar de critérios educacionais, mas 
seu foco irradiante primeiro e principal. Sem uma filosofia do corpo, que 
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permeie tudo na Educação, qualquer teoria da mente, da inteligência, do ser 
humano global enfim, é, de entrada, falaciosa. 

 

Seguindo uma linha de pensamento coincidente com a dos biólogos Maturana e Varela 

e de Edgar Morin, Hugo Assmann (1998, p. 2) considera que “a própria vida se constitui 

intrinsecamente mediante processos de aprendizagem. Onde eles faltam, desaparece a vida”. 

Isto significa visualizar corpo e mente como uma unidade complexa e os educandos como 

“indivíduos humanos concretos que só existem em sua corporeidade viva e situada” 

(ASSMANN, 1998, p. 2). 

Para o autor, corporeidade é movimento ou motricidade e a dinâmica do movimento 

corporal estaria constituída por uma identidade básica entre processos vitais e processos 

cognitivos. Assmann considera da seguinte maneira o papel da participação corporal no 

processo educativo: 

 

Vejo a ponte fundamental entre motricidade e educação no papel 
fundamental da participação corporal nos processos de aprendizagem. Todo 
conhecimento se instaura como um aprender mediado por movimentos 
internos e externos da corporeidade viva. Toda aprendizagem tem uma 
inscrição corporal. Não existe mentalização sem corporalização. Por isso o 
corpo aprendente é a referência fundante de toda aprendizagem. A 
morfogênese do conhecimento acontece no interior da motricidade corporal 
do ser humano (ASSMANN, 1998, p. 47). 

 

2.4.  Corpo e corporeidade no pensamento complexo de Edgar Morin 
 

De acordo com José J. Queiroz, no pensamento complexo de Morin “a ênfase é a 

concepção do corpo como corporeidade, isto é, a visão do corpo integrado no humano e no 

processo de humanização. [... Isto significa que o estudo do corpo] precisa sempre ter presente 

as origens” (QUEIROZ, 2008, p. 78). No humanizar-se do hominídeo, o conceito de homem 

passa a ter um “duplo princípio, o corporal ou bio-físico e o psico-sociocultural, um 

remetendo ao outro” (MORIN, 2002, p. 51). 

Morin insiste na importância do enraizamento da condição humana no biológico-

natural. No entanto, este aspecto não pode ser considerado isoladamente, de forma disjuntiva, 

mas em interação com o psico-sociocultural. No processo histórico de interação circular-

recursiva entre os dois aspectos na espécie humana ocorreu uma complexificação de seu 

organismo, tal como considera também Damásio. E, a partir de determinado momento na 

evolução do corpo-cérebro, surgiu a possibilidade de um impulso maior na criação da cultura, 

a qual supõe o pensamento e o conhecimento. Neste sentido, o existir biologicamente não 
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poderia estar separado do pensar e criar cultura. Pelo contrário, são movimentos simultâneos e 

recursivos, sendo o ser humano considerado por Morin (1961) como sendo 100% biológico e 

100% cultural. Assim, 

 

[...] a mente humana é uma criação que emerge e se afirma na relação 
cérebro-cultura. Com o surgimento da mente, ela intervém no funcionamento 
cerebral e retroage sobre ele. Há, portanto, uma tríade em circuito entre 
cérebro/mente/cultura, em que cada um dos termos é necessário ao outro. A 
mente é o surgimento do cérebro que suscita a cultura, que não existiria sem 
o cérebro (MORIN, 2002, p. 52-53). 

 

Quando Morin se refere ao cérebro, está sempre implícito que está falando da tríade 

corpo-cérebro-mente, de acordo com sua concepção do homem como unitas multiplex, 

unidade na diversidade e diversidade na unidade. O ser humano é, para ele, uno e múltiplo ao 

mesmo tempo, não cabendo fragmentações e disjunções em sua concepção de homem. 

Nesse sentido, poderíamos afirmar que a relação mente-corpo é considerada por Morin 

como um continuum circular recursivo em que uma interfere no outro e vice-versa, se 

entrelaçam e retroagem entre si, transformando-se mutuamente em movimento constante, com 

a mediação da cultura. Daí podemos inferir que a subjetividade humana é corporificada, 

contendo em si, de forma inseparável, a corporeidade e a chamada mente pensante em relação 

retroativo-recursiva, como duas faces da mesma moeda (MORIN, 1961). 

Para Morin, o humano constitui-se numa unidade que carrega em si uma 

multiplicidade de aspectos interrelacionados que são antagônicos, concorrentes e 

complementares ao mesmo tempo, implicando múltiplas conflituosidades: o racional e o 

irracional, a razão e a emoção, o homo sapiens e o homo demens1, o homo faber e o homo 

ludens, o homo prosaicus e o homo poeticus etc.  

Uma pedagogia realmente inovadora deveria traçar uma estratégia que abrangesse 

todos esses aspectos do educando e não apenas o intelecto aprendente, como faz o ensino 

tradicional. Essa pedagogia seria essencialmente antilogocêntrica, considerando o humano 

como homo complexus, no qual o sapiens e o demens co-habitam o mesmo ser, sem 

hierarquização. Se o sapiens refere-se à inteligência racional, o demens refere-se ao corpóreo 

do educando. Seria necessário resgatar o segundo sem jamais preterir a primeira. Como 

considera Queiroz, o educando, para Morin, 

                                                 
1 Esta concepção foi construída por Morin a partir das últimas descobertas sobre a estrutura e o funcionamento 
do cérebro humano. O autor considera o cérebro um conceptor cuja hipercomplexidade, à primeira vista, causa 
espanto por assemelhar-se a uma máquina muito confusa, que nos indica que a loucura seria o preço a pagar pela 
sapiência (MORIN, 1999, p. 109-110). 
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[...] não é e não deve ser considerado apenas sapiens no processo da 
aprendizagem, ele é também demens. Por isso é constituído de logos, 
inteligência e saber, indissoluvelmente unidos à sua corporeidade, que é 
fonte inesgotável de vida imaginária e poética, repleta de afetos, amores, 
ódios, que nos tornam “seres infantis, neuróticos, delirantes e também 
racionais” (QUEIROZ, 2008, p. 81). 

 

 No pensamento complexo de Morin (2002, p. 61), “o gênio brota na brecha do 

incontrolável, justamente onde a loucura ronda. A criação brota da união entre as profundezas 

obscuras psicoafetivas e a chama viva da consciência”, as primeiras manifestando-se no 

âmbito da corporeidade e a segunda no âmbito da inteligência racional. Na dialógica entre os 

dois âmbitos, antagônicos e complementares, tem sua morada a criatividade humana, a ser 

estimulada no processo educativo. “Nenhum gênio teria desabrochado se o ser humano 

sempre tivesse sido prisioneiro das lógicas, dos códigos genéticos, das imposições culturais e 

sociais. O gênio, suas pesquisas e descobertas, avançam no “vácuo” das incertezas e das 

indecisões.” (QUEIROZ, 2008, p. 83) 

Resta enfatizar aqui que o terreno privilegiado para estimular a citada dialógica no 

processo educativo é o das artes, da música, da dança, do lúdico, do imaginário, da literatura, 

da poesia, do teatro, justamente os considerados como secundários pelo sistema educativo 

tradicional.  

Em termos de linguagem, essa união dialógica corresponderia a uma religação entre 

mytos e logos, entre a linguagem simbólico-mítico-mágica e a empírico-lógico-racional. 

Morin enfatiza a necessidade dessa religação como uma das estratégias de uma pedagogia que 

supere o pensamento linear, disjuntivo e redutor do cartesianismo. Ele considera que essas 

duas formas de linguagem e/ou pensamento fazem parte do pensar humano e podemos utilizá-

las de forma unilateral, compartimentada ou associada, segundo as escolhas culturais. A 

modernidade escolheu a unilateralidade do logos. Já entre os povos arcaicos essas duas 

formas de pensamento-ação fazem parte de um mesmo universo duplo, sendo a vida vivida 

naturalmente nesta unidualidade (MORIN, 1999, p. 179). Nessas culturas não existia ainda a 

cisão corpo/mente, assim como não havia a cisão mytos/logos, as quais se correspondem 

mutuamente. 

Morin refere-se à força da existência como corporeidade no humano ao considerar a 

resistência do simbólico-mítico-mágico a desaparecer da vida da humanidade. 

 

Por toda parte onde se pensou poder expulsá-lo, o pensamento 
simbólico/mítico/mágico reapareceu sub-repticiamente ou em força. A 
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evacuação total do simbólico e do mítico parece impossível, pois 
insuportável de viver; significaria esvaziar o nosso intelecto da existência, da 
afetividade, da subjetividade, deixando lugar apenas para as leis, equações, 
modelos, formas. Seria retirar todo o valor das ideias por retirar-lhes os 
valores. Seria dessubstancializar a realidade. (MORIN, 1999, p. 192-193) 

 

2.5.  O sujeito indiviso: é possível resgatar a unidade? 
 

Em O corpo no limiar da subjetividade, Francisco Fontanella (1985) coloca suas 

preocupações com a busca da superação das divisões milenares no ser humano: mente/corpo, 

homem/natureza etc. Pergunta-se o autor se seria possível o resgate da unidade existencial do 

homem e responde afirmativamente, desde que a educação seja reorientada nesse sentido. De 

fato, os homens continuamente “abriram brechas na cultura, que permitem o resgate da 

existência, isto é, o homem conseguiu, apesar de tudo, a vivência una, ainda que por breves 

momentos da existência” (FONTANELLA, 1985, p. 113, grifos do autor). 

Em qualquer época seria possível recuperar a unidade existencial. Para essa 

recuperação, Fontanella (1985) aponta várias mediações: o resgate da dança em seu sentido 

originário; a sexualidade, desde que se supere a estigmatização do sexo pela cultura; o lúdico; 

a arte. Aqui nos referiremos apenas à dança, por constituir o núcleo central em torno do qual 

gira nosso objeto de estudo, o Projeto Dança Comunidade. 

Entre os povos míticos ou arcaicos, a dança estava integrada à totalidade da existência 

humana: 

 

[...] era uma forma de existir, pois presidia os momentos mais significativos 
da existência: o nascimento, a morte, a colheita, a reprodução, a imolação, 
etc. A dança igualava o ritmo da existência ao ritmo da natureza do universo. 
Aqui se pode falar de consonância [...] (FONTANELLA, 1985, p. 114-115). 

 

Com a posterior cisão homem/natureza, mente/corpo, este caráter existencial da dança 

se perdeu. Com a soberania da mente e o desprezo pelo corpo, a dança passou a carregar o 

estigma da corrupção do sexo e da carne, tornando-se mera diversão. 

A mente colocou-se acima do organismo, desprezando seu enraizamento no biológico-

natural, divorciando-se de suas raízes na natureza. O homem passou a ver-se a si mesmo 

como sujeito não material. Assim, “tornou-se estranho na terra. Começou a vibrar, a agir, a 

ser, como se fosse independente do cosmo: ele tinha que situar-se acima da terra, da vida 

carnal” (FONTANELLA, 1985, p. 115). 
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Resgatar a dança em seu sentido originário não significa uma idealização da vida dos 

povos míticos, nem pretender fazer girar para trás a roda da História. Significa voltar a inserir 

a dança na vida de homens e mulheres concretos no aqui e agora da História. Homens e 

mulheres que vivem na corporeidade de seu dia a dia e necessitam aprender a pensar de forma 

integrada a essa corporeidade. Inserir a dança na vida significa levá-la para a escola, para as 

comunidades, para os projetos sociais, para a enorme diversidade de situações existenciais 

que vive a população de um país. “Na dança desaparece a dicotomia do ser e do fazer, na 

dança desaparece a oposição do uno e do múltiplo. A dança é um movimento que só tem 

sentido na composição do uno e do múltiplo.” (FONTANELLA, 1985, p. 125) 

Aqui está implícita a ideia de corpo não monolítico, de corpo não acabado, de corpo 

que se faz e refaz como processo no movimento da corporeidade, a qual carrega em si a 

multiplicidade dos impulsos (muitas vezes antagônicos) da própria vida. 

 

Resumindo, as ideias principais consideradas neste capítulo seriam as seguintes: 

 a necessidade de um olhar que veja o corpo como corporeidade, isto é, integrado no 

humano e no processo de humanização, sempre considerando as origens e o processo 

constante de transformação, de passagem de um estado corporal a outro, ou seja, corpo 

como movimento; 

 circularidade entre o corpo como estrutura física (interioridade) e como experiência 

prática vivida (exterioridade): interação constante retroativo-recursiva entre corpo e 

ambiente sociocultural; 

 corpo como unidade na diversidade e diversidade na unidade; uno e múltiplo, em 

oposição a um todo monolítico; 

 relação unitária e mutante entre corpo e mente: não só a mente pensa, mas o corpo 

inteiro pensa; 

 corpo como lugar de mecanismos cognitivos e conhecimento: corpo como 

unidualidade corpo-cérebro; 

 a sensação e a percepção corporais, como fruto das experiências vividas, têm o mesmo 

peso e importância que a evidência racional e os conceitos lógico-matemáticos no 

processo da aprendizagem; 

 a cognição e o processo de aprendizagem fazem parte da própria experiência vital. 
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Cap..3. A CONCEPÇÃO  DE CORPOREIDADE  NO  TRABALHO  DE  IVALDO  
BERTAZZO 

 
 
Neste capítulo apresentaremos a concepção de corporeidade no trabalho de Ivaldo 

Bertazzo, tecendo relações entre ela e as teorias críticas consideradas no capítulo anterior e 

assinalando em que aspectos elas convergem entre si. 

Para estudar essa concepção, baseamo-nos principalmente na obra de Bertazzo 

Cidadão corpo: identidade e autonomia do movimento, publicada em 1998. Neste livro ele 

apresenta, pela primeira vez ao público, quais são as diretrizes fundamentais de seu trabalho. 

 

3.1.  Corpo como organização em movimento 

 

Para Ivaldo Bertazzo, o corpo percebido como fragmentado seria um equívoco da 

consciência, uma mentalização distorcida da realidade corporal, advinda do olhar disjuntivo 

da cultura desenhada em moldes cartesianos. Para ele, o corpo é uma totalidade organizada, 

ou uma organização, na qual todas as partes funcionam em conjunto, pois necessitam umas 

das outras para o funcionamento saudável do organismo. Essa totalidade organizada seria 

nosso “sexto sentido”, além dos cinco que conhecemos, e é fundamental entrar em contato 

com ele. 

 

Tentando encontrar um caminho para despertar o hábito do movimento em 
meus alunos, percebi que não era pela via lógica e racional que conseguiria 
motivá-los. Havia que atingi-los em seu mais profundo sentido corporal, 
naquele outro “órgão do sentido” que se conta além dos cinco conhecidos, 
que é o da sensação interna das diferentes partes do corpo em suas inter-
relações, em suas possíveis combinações. (BERTAZZO, 1998, p. 11-12, 
grifos nossos) 

 

O elo que une as partes entre si é o movimento que, sem cessar, cria e recria a 

organização corporal. O movimento possui uma “inteligência” própria, autônoma, que emana 

da estrutura original do corpo humano. Ele se auto-organiza em nosso interior de acordo com 

o que o corpo já “pensa e sabe”, de acordo com a sua “memória”. Pelo movimento, o corpo 

reencontra e restitui a si mesmo sua estrutura originária. Ele processa a auto-organização, o 

jorrar da vida na organização corporal, produzindo a corporeidade da existência humana. 

 

Quando nos dispomos fisicamente para o movimento e o iniciamos, há como 
que um fio condutor que nosso corpo reencontra, reconhece, aprova e 
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recupera [...] Piret e Béziers2 afirmam que “o movimento é estruturante e 
estruturado”. (BERTAZZO, 1998, p. 12-13) 

 

Haveria um “projeto de base” que emerge da organização corporal e este deveria ser 

atingido pela percepção sensorial, para possibilitar a manifestação dos movimentos 

fundamentais; estes, por sua vez, são desenhados segundo trajetórias muito distantes e 

diferentes dos movimentos que tentam obedecer a modelos pré-estabelecidos. Nosso 

organismo possui uma estrutura original, natural, herdada e o conceito de movimentos 

fundamentais refere-se àqueles movimentos que emergem espontaneamente dessa estrutura, 

sendo intrínsecos a ela, como seus causadores e, ao mesmo tempo, seu resultado. Estrutura e 

movimentos fundamentais relacionam-se de forma circular-recursiva, sendo cada um deles 

causa e efeito do outro ao mesmo tempo. 

Esta abordagem da relação entre estrutura e movimento coincide com o enfoque do 

pensamento complexo de Morin, para o qual o movimento recursivo constitui-se num “círculo 

gerador no qual os produtos e os efeitos são eles próprios produtores e causadores do que os 

produz” (MORIN; LE MOIGNE, 2000, p. 204). Esta circularidade questiona a simplicidade 

da linearidade cartesiana de causa → efeito. 

 

[...] ao mesmo tempo em que induz o movimento e o experimenta, o sujeito 
recebe informações a respeito de seu “projeto mecânico de base”, da 
vocação contida em sua organização corporal. Nos percebemos 
integralmente quando nos concentramos no gesto, quando acionamos o 
movimento segundo trajetórias que obedecem mais à nossa estrutura 
original, natural, herdada que à mentalização de modelos distantes ou 
inatingíveis. (BERTAZZO, 1998, p. 25) 

 

Quando isso acontece, o peixe reencontra a água e pode continuar vivendo sua vida de 

peixe, o que lhe traz imenso prazer. Para Bertazzo, este é um indicador fundamental de que o 

aluno está sendo seu corpo: o prazer no ato do movimento que emerge quando o sujeito 

consegue sintonizar-se com o corpo em sua globalidade, na qual se sente como uma unidade e 

não como “pedaços”. Essa sensação de unidade faz emergir a consciência de uma identidade 

enraizada na corporeidade. 

 

Se nosso corpo constitui-se de vários “pedaços”, o movimento é o fator que 
nos possibilita juntar essas peças e criar unidade. O movimento nada mais é 
que uma tensão conduzida de um músculo a outro, organizando alavancas 
ósseas e permitindo a sensação de um braço inteiro, de uma perna inteira, de 

                                                 
2 Suzanne Piret e Marie-Madeleine Béziers, autoras de estudos sobre coordenação motora. Estas pesquisadoras 
desenvolveram o conceito de movimento fundamental, base importante do trabalho de Bertazzo. 
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um corpo inteiro. É essa síntese motora que nos fornece a confortável 
sensação de unidade, de identidade. (BERTAZZO, 1998, p. 34, grifos 
nossos) 

 

Seria a ausência dessa síntese corporal em nosso cotidiano que ocasionaria os 

bloqueios, pinçamentos nervosos, um torcicolo, o deslocamento de uma vértebra etc. O 

desmanche da síntese significa que o corpo perdeu o sentido de sua unidade e/ou de suas 

unidades parciais, em sua forma própria de funcionar, em tensão adequada. A organização 

corporal entra em desordem e por intermédio desses sintomas indica a necessidade de uma 

reorganização. 

O fundamental na relação entre organização corporal e movimento, ou gesto, seria o 

seguinte processo circular: a organização condiciona o movimento – indicando sua trajetória 

adequada – e o movimento reelabora a organização de maneira que esta possa desenvolver 

suas potencialidades latentes, ainda não experimentadas, tal como consideramos em nossa 

hipótese na Introdução deste trabalho, página 16.  Bertazzo nos fala dessa circularidade 

recursiva utilizando a seguinte imagem, elaborada pelo biomecanicista belga Raymond Soyer: 

“o relevo das dunas do deserto programa um certo tipo de circulação dos ventos, que 

imediatamente transforma o relevo dessas dunas, que por sua vez programa um novo circuito 

para os ventos” (SOYER apud BERTAZZO, 1998, p. 38). 

Isso constitui o cerne do que ele considera “reeducação do movimento”: tomar 

consciência da organização corporal como unidade por meio do movimento e do gesto e 

aperfeiçoá-los para reafirmar e ampliar as possibilidades daquela. E a dança é considerada um 

instrumento de imenso valor, por meio do qual podemos aprofundar o conhecimento do gesto. 

 

3.2.  A dinâmica do movimento 

 

A organização corporal é uma unidade que contém subunidades, é una e múltipla, e é 

necessário vê-la como unidade na multiplicidade e multiplicidade na unidade. No que se 

refere à interação entre as diversas subunidades e delas com a unidade mais ampla, Bertazzo 

trabalha com o conceito de cadeias musculares e articulares de Godelieve Denys Struyf. O 

movimento que liga no todo organizacional as várias partes desse todo entre si seria “a tensão 

conduzida de um músculo a outro” (BERTAZZO, 1998, p. 34). A respeito das cadeias 

musculares, Bertazzo (1998, p. 34) considera, por exemplo, que os músculos “flexores e 

extensores se coordenam concomitantemente, e de repente é todo o corpo que se organiza 
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num ‘volume em tensão’. Um gesto em tensão e torção adequadas transfere essas qualidades, 

a partir do segmento envolvido nesse gesto, para todo o corpo”. 

Cada movimento dos segmentos parciais ou subunidades transfere qualidades para o 

todo organizacional. Trata-se do encadeamento da tensão de músculo para músculo, sendo 

considerada a situação ideal aquela em que “um número máximo de músculos participa de 

cada um de nossos gestos, não nos limitando à utilização de apenas um ou outro” 

(BERTAZZO, 1998, p. 44). Este encadeamento não é linear, mas funciona por oposição de 

tensões musculares. 

 

Quando um músculo fixa uma articulação para uma determinada ação, 
devem existir pelo menos dois outros músculos que agem no sentido inverso 
deste primeiro. Para que um gesto seja harmonioso, é preciso que a ação de 
cada músculo seja contrabalançada por alguns outros músculos, ditos 
“antagonistas”. (BERTAZZO, 1998, p. 44) 

 

Ou seja, a tensão entre opostos é geradora de gestos harmoniosos.  

As cadeias musculares e articulares realizam a interrelação e combinação das diversas 

subunidades de unidade corporal. Cada subunidade necessita da outra, bem como o todo 

necessita de todas elas para o bom funcionamento do conjunto. 

 

Em nosso dia-a-dia não podemos isolar a ação de cada músculo, isto é 
autêntico non sense. Idealmente deveríamos funcionar como uma verdadeira 
“orquestra de músculos”. Chamar algum trabalho de “ginástica localizada” é 
desconhecer o funcionamento da máquina corporal. (BERTAZZO, 1998, p. 
46) 

 

Constatamos nesta concepção de corporeidade a presença da ideia de todo 

organizacional hologramático da teoria da complexidade de Edgar Morin. Para este autor, 

não basta a ideia de totalidade formada por partes interrelacionadas para definir uma 

organização complexa, de maneira a ser possível explicar o todo a partir de seus elementos 

constituintes. Isto implicaria redução do todo às suas partes. A organização complexa também 

não pode ser explicada pelo todo, por sua forma global, pois isto significaria redução das 

partes ao todo, que se tornaria, assim, uma totalidade vazia e abstrata. Para compreender a 

complexidade de uma organização não deve haver aniquilação do todo pelas partes, nem das 

partes pelo todo: deve haver, sim, a compreensão de como se imbricam todo e partes de forma 

hologramática, em que o todo está inscrito, pelo menos parcialmente, nas partes que contém. 

Cada parte contém em si o todo que a contém. “Holograma é a imagem física cujas qualidades 
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de relevo, de cor e de presença são devidas ao fato de cada um de seus pontos incluírem quase 

toda a informação do conjunto que ele representa.” (MORIN, 2000, p. 181) 

Segundo o princípio hologramático, o mesmo nível de importância deve ser dado ao 

todo e às partes. E o trabalho corporal de Bertazzo assim o faz. Para ele, é necessário trabalhar 

o movimento tendo em vista sempre o todo organizacional do corpo, mas o trabalho com as 

partes também é importante para a sua melhor inserção e colaboração no processo de 

desenvolvimento da globalidade corporal. 

 

Um músculo funciona em sinergia com outros com um propósito funcional. 
Contudo, às vezes necessitamos dar uma qualidade analítica ao movimento, 
observando de que forma determinado músculo age para, em seguida, 
reinseri-lo em sua globalidade. A força excêntrica de um músculo e de todo 
o segmento correspondente favorece o espaço fisiológico de uma articulação 
e expande o volume interno do corpo. (BERTAZZO, 1998, p. 46) 

 

Assim, o trabalho com as partes favorece e expande as possibilidades do conjunto do 

organismo.  

 

3.3.  Reeducação do movimento 

 

O que o método de Ivaldo Bertazzo considera reeducação do movimento refere-se ao 

processo de dissolução de movimentos que o sujeito incorporou em seu organismo por 

intermédio da mentalização de modelos preestabelecidos pela cultura e/ou pela mecanização 

característica do movimento corporal no estilo de vida e na rotina moderna de trabalho. Ao 

mesmo tempo, refere-se à dissolução de bloqueios resultantes de traumas de percurso na 

história de vida de cada um. 

Trata-se de um trabalho que se desenvolve no interior da circularidade entre corpo 

como estrutura física (interioridade) e corpo como experiência prática vivida (exterioridade), 

tal como consideram Merleau-Ponty e Maturana e Varela. Este trabalho deve penetrar nos 

pontos em que a vivência no ambiente sociocultural deixou registros corporais 

desestruturantes, que afastaram o sujeito de sua organização corporal originária, perdendo os 

gestos a sua flexibilidade, sua “ondulação”, seu lugar adequado e sintonizado com a 

globalidade do corpo. A reeducação do movimento busca recuperar a originalidade do gesto 

que devolve ao corpo suas possibilidades perdidas e/ou atrofiadas. 
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Bertazzo refere-se da seguinte maneira à perda de contato com a originalidade do 

gesto, com a sequela da falta de criatividade para experimentar o amplo leque de 

possibilidades dos movimentos: 

 

Os adeptos do street dance executam lindos e acrobáticos movimentos, 
porém, ano após ano, vemos as mesmas coisas, os gestos são os mesmos. 
Seu corpo perde a ondulação, aquela expressão de vagos desejos que ainda 
estão para ser descobertos. Isso acaba transformando seus corpos em 
blocos rígidos, “em robôs urbanos” como eu os denomino (BERTAZZO, 
2005a, p. 217, grifos nossos). 

 

O corpo como “bloco rígido” seria o resultado do que Morin considera o imprinting 

cultural no corpo-mente do sujeito. Este é condicionado culturalmente a realizar determinados 

padrões de movimento, o que elimina, exclui outras possibilidades que lhe oferece sua 

organização corporal originária como ser humano. Morin assim define o imprinting: 

 

O imprinting cultural inscreve-se cerebralmente desde a mais tenra infância 
pela estabilização seletiva das sinapses, inscrições iniciais que marcarão 
irreversivelmente o espírito individual no seu modo de conhecer e de agir. À 
marca indestrutível das primeiras experiências, acrescenta-se e combina-se a 
aprendizagem indelével, que elimina ipso facto outros modos possíveis de 
conhecer (MORIN, 1998, p. 35). 

 

Relativizando a força do imprinting – o qual poderia ser superado por meio do esforço 

do processo educativo –, o trabalho de Bertazzo busca retomar o contato com o que se perdeu 

ou com o que nunca foi utilizado: a originalidade dos gestos. Este trabalho não busca 

desestruturar bruscamente o funcionamento corporal com que chega o aluno. 

 

Não. Desestruturar nem em gestos inabituais, gestos errados, vinculados a 
psiquismos tormentosos. O que quer que ela traga no plano locomotor é 
fundamental para se trabalhar. Nós não desestruturamos, mas modificamos o 
projeto de funcionamento e em um prazo mais duradouro a couraça se desfaz 
(ROCHA, 2005). 

 

No que se refere ao trabalho com a individualidade de cada aluno, considera-se que, 

embora todos possuam o mesmo “projeto de base”, característico da espécie humana – e 

somente a partir dele pode acontecer a diferenciação e a personalização de cada um –, a 

“forma” desse “edifício” pode variar de acordo com a singularidade de cada sujeito. Há uma 

diversidade de biótipos que deve ser respeitada. 
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[...] determinações genéticas, ação do meio ambiente, educação, influências 
sócioculturais, atitudes de trabalho, traumas de percurso, etc., interferem na 
construção e funcionamento de nosso corpo. As diversidades resultantes de 
todos esses fatores devem ser consideradas na análise do funcionamento de 
cada corpo, bem como nas estratégias escolhidas para sua terapia. 
(BERTAZZO, 1998, p. 16) 

  

Alguns terão mais facilidade e outros, menos, para chegar à conscientização de sua 

organização corporal básica, a qual se daria por meio da repetição de movimentos e gestos 

(exercícios) uma e outra vez. Esta repetição não se dá como um processo mecânico,   como 

repetição do mesmo. Pelo contrário, a cada vez, o gesto adquire uma nova nuance e dialoga 

com a organização corporal de uma outra maneira,  num processo recursivo em direção a um 

vir-a-ser que alcance a harmonização do mesmo no interior da globalidade do corpo e a 

ampliação desta. 

 

3.4.  Corporeidade como movimento e homo complexus 

 

Como já consideramos anteriormente, Morin vê a condição humana enraizada na 

unidualidade do biológico-natural (corpo) e do psico-sociocultural, interferindo essas duas 

instâncias uma na outra em movimento circular retroativo-recursivo. 

De forma semelhante, o método de Ivaldo Bertazzo considera o movimento corporal 

atravessado pelo condicionamento sociocultural, pelo intelecto, pelo psiquismo em geral e 

pela emotividade, sendo impossível separar essas cinco instâncias, pois umas interferem no 

funcionamento das outras. 

No que se refere ao intelecto, ou à mente pensante, esta é considerada como resultado 

da unidade corpo-cérebro, sendo que “o corpo como um todo é o lugar em que as ideias são 

formadas: elas se realizam nele e com ele” (BERTAZZO, 1998, p. 28). Daí o papel 

fundamental que cumpriria o trabalho corporal com a estrutura dos movimentos para o 

desenvolvimento do processo cognitivo de todo indivíduo – a aprendizagem. Como em 

Maturana e Varela, no método de Ivaldo Bertazzo o processo perceptivo-cognitivo estaria 

enraizado no próprio corpo. 

No entanto, ocorre que o indivíduo, em sua trajetória de vida, no interior de uma 

cultura cartesiana fragmentadora, habitua-se a centrar suas percepções somente no intelecto, 

dentro dos moldes da disjunção corpo/mente, distanciando-se de sua organização corporal. 

Passa, então, “a despender demasiado esforço para se expressar e travar contato com o meio 
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em que vive” (BERTAZZO, 1998, p. 28). Silenciando as vozes de seu corpo, prejudica seu 

processo perceptivo-cognitivo. 

 

Todo raciocínio tem origem num complexo processo corporal, e sua 
realização pressupõe mínimos movimentos de nossos neurônios. Em outras 
palavras, nossos pensamentos passam obrigatoriamente por caminhos 
corporais para se presentificar. Fazemos esforços mentais brutais e nos 
estressamos frequentemente em nossas decisões e atitudes quando não nos 
associamos a nosso corpo e, consequentemente, à nossa estrutura de 
movimento. (BERTAZZO, 1998, p. 28) 

 

Em relação ao psiquismo, este inevitavelmente interfere no trabalho corporal e é 

necessário conscientizar-se de suas interferências, principalmente quando a força do 

imprinting sociocultural prejudica o processo de aproximação dos movimentos à organização 

corporal como globalidade. Os bloqueios de origem psíquica ficam represados em regiões 

específicas do corpo, interrompendo o processo natural das cadeias musculares e articulares. 

Tais bloqueios “precisam ser redirecionados e absorvidos na globalidade do corpo” 

(BERTAZZO, 1988, p.15), o que torna necessário um trabalho não apenas localizado, mas 

também com o conjunto da organização corporal, dando aos músculos “comprimento justo e 

tensão justa para que tais bloqueios possam se transformar” (BERTAZZO, 1988, p. 15). 

A excessiva carga de psiquismo em um corpo gera movimentos a ela submetidos, ou 

seja, com distribuição muscular limitada. “As chaves de arranque para os movimentos mais 

corriqueiros de nosso cotidiano deveriam ser coordenadas predominantemente mecânicas, e 

não se submeterem ao controle do psiquismo.” (BERTAZZO, 1988, p. 24) 

 

Se nossos impulsos e motivações percorrerem vias previamente estruturadas 
na mecânica do corpo, irão se manifestar por padrões próprios do corpo. [...] 
Dessa maneira, nosso psiquismo passará a contar com um adequado meio 
de veiculação, um canal de expressão sustentado em nossas bases sensoriais 
[...] Assim estruturado, o gesto consolida a especificidade de nossa 
personalidade. (BERTAZZO, 1998, p. 24-25, grifos nossos) 

 

Trata-se de sintonizar o sistema psíquico com o sistema corporal de base, “limpando” 

as cargas psíquicas por meio de sua canalização para a matriz de nossas bases sensoriais, as 

quais as dissolvem, transformando-as. 

No que se refere à emotividade, o método de Bertazzo estaria de acordo com a ideia de 

que é necessário liberar o demens no processo educativo, pois ele é fonte de criatividade junto 

ao sapiens. Suas manifestações não devem ser excluídas, como o fazem as pedagogias 

tradicionais, mas apenas “ser elaboradas a contento no próprio âmbito corporal”. 
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O movimento pode provocar alegria, raiva, vontade de chorar, etc. Isso é 
natural: o gesto nos afeta, coloca-nos em contato com a nossa emotividade e 
com nossas pulsões básicas. Porém, todas essas sensações podem circular 
perfeitamente por nossos tecidos e ser elaboradas a contento no próprio 
âmbito corporal, durante o exercício. (BERTAZZO, 1998, p. 27-28) 

 

Não haveria necessidade de interromper o brotar dessas emoções para analisar suas 

causas remotas, emocionais ou intelectuais, porque estão enraizadas no próprio corpo e nele 

poderão ser trabalhadas e evoluir exclusivamente por meio do gesto e do movimento. 

“Descargas emocionais são inevitáveis, e erroneamente pretende-se um utópico controle 

desses impulsos em ‘nível superior’ subtraindo ao corpo suas funções.” (BERTAZZO, 1998, 

p. 25) 

Quando emergem cargas emocionais máximas, estas provocam em todo o corpo “uma 

descarga energética, que se manifesta diretamente nos músculos” (BERTAZZO, 1998, p. 25). 

Se o corpo não estiver preparado para recebê-las, elas podem ocasionar bloqueios e 

desorganização corporal. Mas, 

 

[...] se nossos segmentos musculares estiverem previamente estruturados em 
bases profundas essas cargas serão “metabolizadas” em nível consciente, ou 
seja, numa estrutura corporal “atenta”. A descarga psíquica, por mais 
violenta que seja, será integrada a um circuito que já possui autonomia, 
distribuindo-se por um número adequado de circuitos musculares, sem fixar-
se em algum ponto (BERTAZZO, 1998, p. 25). 

 

 A reeducação do movimento é um processo que abrange a totalidade do sujeito como 

homo complexus, em cuja corporeidade são tecidos juntos os fios socioculturais, intelectuais-

cognitivos e psico-emocionais, sem disjunções, respeitando as relações entre essas instâncias 

no aluno, sem fragmentá-lo. O resultado seria a transformação do educando, que encontraria 

sua identidade e chegaria à sua individualização, enraizadas no próprio corpo. 

 

3.5.  A arte e a reeducação do movimento na escola 

 

Bertazzo tem uma proposta de integrar as artes e o trabalho com a organização motora 

– principalmente por meio da dança – ao currículo escolar. Ele acredita no poder de 

transformação do indivíduo por meio da arte: além de informar-nos, ela nos diferencia uns dos 

outros e modifica nossos desejos. Desenvolvendo nossas sensações e ampliando nosso 

universo simbólico, tem a virtude de impulsionar a criação de novos valores éticos e estéticos. 
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A arte tem o poder de nos levar além do ciclo inevitável da sobrevivência. 
Ela nos possibilita existirmos de outras formas, para além das necessidades 
de comer, dormir, eliminar dejetos, etc. Ela nos proporciona a certeza de que 
somos seres refinados e especiais, capazes de ir além da simples reprodução 
material. Por isso sempre me surpreendo quando me perguntam como a arte 
pode interferir no nosso entendimento de cidadania. (BERTAZZO, 2003, p. 
3) 

 

Além do valor que tem por si mesma, e como consequência dele, a expressão artística 

pode ser utilizada como estratégia para envolver o aluno no aprendizado, integrada ao ensino 

de outras disciplinas. Bertazzo considera que esse foi o grande sonho do ensino integrado na 

década de 1970. Infelizmente, isto ainda não aconteceu. 

 

Hoje em dia, as melhores escolas oferecem dança, teatro, fora do currículo. 
A ideia original era usar o teatro associado ao professor de português, a 
música associada ao professor de matemática. Usar o gesto, a dança, e não 
somente o esporte – que cumpre sua função, mas é limitado por ser 
extremamente competitivo. Ele não interioriza suficientemente a criança. Ou 
seja, numa época de avançada tecnologia da comunicação, não ensinam à 
criança porque seu próprio corpo é uma ferramenta de comunicação. Quando 
ela não se organiza corporalmente, não consegue também se organizar para 
fazer seu discurso. (BERTAZZO, 2006, p. 3-4) 

 

O trabalho com a organização motora, por sua vez, é considerado fundamental para o 

desenvolvimento do processo cognitivo do aluno em qualquer que seja a disciplina a ser 

ensinada. Se o aprendizando não souber escutar as vozes de seu corpo, seu processo 

perceptivo-cognitivo será inevitavelmente prejudicado. A aprendizagem dessa escuta deve ser 

feita por meio do trabalho corporal com a estrutura dos movimentos que precisam ser 

reeducados. A própria capacidade de raciocínio depende dessa reeducação: aprender a 

raciocinar com o corpo e por meio dele. Perceber que corpo e cérebro são uma unidade. 

 

Percebemos que, para que as pessoas tenham algum índice de concentração, 
é necessário um mínimo de organização corporal, uma atitude postural que 
as levará a raciocinar. A espécie humana desenvolveu o intelecto por ter 
construído, ao longo de milênios, uma organização motora diferenciada. Ela 
diminuiu a massa na face e seu cérebro aumentou. Verticalizou-se e, com 
isso, adquiriu maior liberdade manual e maior desenvolvimento de 
raciocínio. (BERTAZZO, 2006, p. 2) 

 

O trabalho com a reeducação dos movimentos, se adotado com seriedade na escola, 

poderá ter como resultado não só a ampliação da capacidade de raciocínio dos alunos, como 

também de sua capacidade de atenção, concentração e motivação, pois atua reequilibrando ao 
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mesmo tempo as dimensões cognitiva, psíquica e emocional. E, se associado às artes, 

ampliará também os horizontes sócioculturais dos educandos. 
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Cap..4. O PROJETO DANÇA COMUNIDADE 
 

Neste capítulo descreveremos o que foi o Projeto Dança Comunidade, seus 

antecedentes, objetivos e a metodologia de ensino-aprendizagem que utilizou, a qual se 

ancorou na concepção de corporeidade de Ivaldo Bertazzo, analisada no capítulo anterior. 

É importante assinalar que a qualidade do trabalho desenvolvido nesse projeto fez com 

que ele se tornasse uma importante referência nacional e internacional – com apresentações 

dos espetáculos em vários estados do Brasil e no exterior – na área da educação artística não 

formal para crianças e adolescentes carentes. 

               
4.1.  Antecedentes 
 

O Projeto Dança Comunidade foi realizado em parceria com o SESC/SP e com a 

colaboração de sete ONGs da periferia de São Paulo: Ação Comunitária Tiradentes, Arrastão 

Movimento de Promoção Humana, Associação Novolhar, Associação Sarambeque de 

Desenvolvimento Cultural e Social, Centro de Educação Popular da Comunidade Nossa 

Senhora Aparecida,  Fundação Gol de Letra e Projeto Samaritano São Francisco de Assis. O 

Dança Comunidade só pôde adquirir consistência, sistematicidade, qualidade e ressonância 

social porque se enraizou em quatro fatores fundamentais. 

O primeiro é a qualidade profissional do trabalho do coreógrafo, professor de dança e 

reeducação postural Ivaldo Bertazzo, paulistano nascido no bairro da Mooca, Zona Leste de 

São Paulo, que começou a dançar aos 16 anos de idade.  

Como nos informa Inês Bogéa3, Bertazzo teve aulas com Tatiana Leskova, Paula 

Martins, Renée Gumiel, Ruth Rachou, Klauss Vianna, Angel Vianna e Marika Gidali. Esteve 

um período no Taiti, Indonésia e Índia, levado por sua curiosidade e inquietações sobre a 

dança de outras culturas. Aprendeu depois a dança dos Bálcãs, da Turquia, da Grécia e da 

Espanha. Percebeu nas danças da Índia a relação sofisticadíssima entre ritmo, organização e 

desenho do gesto no espaço, que passaram a ser fatores primordiais para seu próprio trabalho 

(BOGÉA, 2004a, p. 14). 

 

________________________ 
 
3 Crítica de dança da Folha de São Paulo, coordenadora do Grupo de Estudos de Dança no Centro Universitário 
Maria Antonia (USP) e consultora do Instituto de Artes e Cultura Capixaba – Escola Fafi de Teatro e Dança. 
Bailarina do Grupo Corpo de 1989 a 2001, é professora de dança clássica pela Royal Academy of Dancing 
(1986) e formada em Reeducação do Movimento pela escola de Ivaldo Bertazzo (2003). 
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Ao mesmo tempo em que descobria outras culturas, aproximou-se da fisioterapia para 

entender problemas que apareciam na sala de aula e para saber lidar com diferentes traumas 

surgidos durante o percurso do aprendizado da dança. Daí enveredou para o estudo do 

funcionamento do aparelho locomotor e da biomecânica humana, desenvolvido pelas 

pesquisadoras Marie-Madeleine Béziers e Suzanne Piret, na França, e Godelieve Denys 

Struyf, na Bélgica, duas escolas com as quais mantém parceria ainda hoje e que trabalham 

com os conceitos de cadeias musculares e de movimento fundamental (BOGÉA, 2004a, p. 

14). 

É relevante assinalar que, sendo bailarino, Bertazzo sempre se considerou antes de 

tudo um educador interessado no desenvolvimento de estratégias pedagógicas para a 

reeducação do movimento corporal em busca da autonomia, identidade e individualidade de 

cada aluno. Por isso, ao longo do tempo seu trabalho foi naturalmente se encaminhando no 

sentido de ultrapassar e ir além da dança, incorporando os aspectos psico-socioculturais 

implicados no trabalho corporal. 

Em segundo lugar, o Projeto Dança Comunidade enraizou-se numa longa trajetória 

anterior, iniciada em 1975, quando Bertazzo abriu a Escola de Reeducação do Movimento, 

em São Paulo, cujo objetivo foi definido por ele como a formação de “cidadãos dançantes”, 

assim denominando os indivíduos que se dispõem a conhecer melhor as possibilidades de 

movimento de seu próprio corpo. Seriam bailarinos não profissionais, que por meio da dança 

renovam sua posição no convívio social e cultural.  

A partir daí, já são mais de 30 anos de experiência pedagógica que foi incluindo cada 

vez mais, com o passar dos anos, o trabalho com crianças e adolescentes das áreas periféricas 

das grandes metrópoles, processo que culminou, em 2003, com o Dança Comunidade. 

Desde o início, o trabalho da escola de Bertazzo já apresentava o perfil que depois se 

consolidou, ampliando-se: “o intercâmbio de linguagens, a autoconscientização, a 

experimentação de possibilidades orgânicas e a integração do corpo no espaço” (BOGÉA, 

2004b, p. 7). De 1976 a 1992 ele criou 24 espetáculos, 

 

[...] em que dois planos se alternam e/ou se cruzam, para compor, aos 
poucos, uma linguagem própria e inconfundível: um da arte mais 
sofisticada, com bailarinos profissionais, aparato cênico, etc.; outro da 
“dança-cidadania”, com não profissionais e espírito de mutirão 
(BOGÉA, 2004b, p. 7). 
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De 2000 a 2002, Bertazzo realizou um trabalho com meninos do Complexo da Maré, 

no Rio de Janeiro, que envolveu cerca de 70 adolescentes de 12 a 20 anos. Tendo início em 

março de 2000, amparado pelo Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, este trabalho 

propiciou três espetáculos: Mãe gentil (2000), Folias guanabaras (2001) e Dança das marés 

(2002).  

Foi tendo como background essa rica e longa trajetória que a escola de Bertazzo pôde 

dar um salto de qualidade em seu trabalho no Projeto Dança Comunidade, que se iniciou em 

2003. 

O terceiro fator que possibilitou esse projeto foi a parceria com o SESC/SP e o 

patrocínio de duas instituições, o Instituto Votorantim e a Petrobrás.  

Criado em 1946, logo após a Segunda Guerra Mundial, em seu início o SESC tinha 

uma tendência assistencialista. Hoje, sob nova direção, a instituição adquiriu uma perspectiva 

educacional elaborada que busca um verdadeiro desenvolvimento sociocultural para o público 

que o frequenta, por meio de atividades estimuladoras da criação de novos valores éticos e 

estéticos. 

O acolhimento do Projeto Dança Comunidade por aquela instituição sob a forma de 

parceria foi de importância fundamental para a sua viabilização. Graças a essa parceria 

fecunda, os adolescentes da periferia que participaram do projeto puderam dispor de espaços 

culturais adequados, bolsa de estudo, transporte gratuito, alimentação balanceada e de uma 

equipe de profissionais que lhes proporcionou serviços de assistência médica, odontológica, 

psicológica e social. Não apenas prestaram serviços por meio de consultas individuais, mas 

também organizaram atividades educacionais em grupo para suprir as carências de 

informação/formação na área de Saúde e do relacionamento familiar e social. 

O quarto e último fator, nem por isso menos importante, que viabilizou esse projeto, 

foi a proliferação do trabalho das ONGs na periferia de São Paulo – o que já foi mencionado 

no primeiro capítulo – durante os anos 1990, processo que continua atualmente a passos 

acelerados. Foi a existência dessa rede de organizações, ancorada nas reivindicações dos 

movimentos sociais dos moradores da periferia com suas entidades associativas, que abriu as 

portas para o trabalho de Ivaldo Bertazzo. 

Muitas dessas organizações já trabalhavam há muitos anos com arte-educadores na 

área da cultura e das artes e sete delas abriram-se para acolher o chamado da Escola de  
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Reeducação do Movimento, para ajudar na seleção dos adolescentes que já teriam condições 

para participar nesse projeto. Todos os selecionados, 64 adolescentes com idade mínima de 12 

anos, já tinham passado por uma formação básica em artes em geral e/ou dança nos cursos 

oferecidos pelas ONGs. Assim, o Projeto Dança Comunidade nasceu enraizado nos 

movimentos sociais por meio do trabalho anterior das organizações, o qual lançara as 

sementes que viriam a vingar sob os cuidados de Bertazzo e sua equipe. Como considera 

Maria Lúcia Montes (2005, p. 66): 

 

[...] ao serem chamados pelo bailarino e coreógrafo Ivaldo Bertazzo 
para participar de um projeto cultural da envergadura do Dança 
Comunidade, as crianças e jovens [...] tinham atrás de si uma base 
sólida, graças ao trabalho dessas entidades associativas que nasceram 
da dedicação e da esperança dos moradores da periferia que a 
metrópole não vê [...]. 
 

Realizar a seleção dos participantes por meio da indicação dessas organizações era 

uma garantia não apenas de que estes já teriam uma formação básica, mas também de que 

poderiam tornar-se multiplicadores do trabalho desenvolvido pelo projeto nas suas 

comunidades, quando voltassem para as ONGs. Por isto, alguns arte-educadores das 

organizações também foram selecionados para participar do Projeto, juntamente com os 

adolescentes. 

 

4.2.  Objetivos 

 

Foram os seguintes os objetivos do Projeto Dança Comunidade: 

1) Suplementação das carências do ensino oficial: Bertazzo considera de muita 

relevância os projetos educativos que se desenvolvem na periferia há algumas décadas por 

ONGs, instituições públicas e fundações privadas utilizando música, dança, teatro, 

informática, inglês e atividades manuais. No que se refere a isso, faz a seguinte consideração: 

“Esses serão os caminhos que darão início à quebra das barreiras sócio-econômicas que 

impedem nossa juventude de avançar no sentido de aquisições culturais” (BERTAZZO, 

2005a, p. 216). Inês Bogéa, por sua vez, considera, nesse mesmo sentido, que uma das ideias 

de base do Projeto Dança Comunidade pode ser resumida na frase: “É a cultura que une o que 

a economia separa, funcionando como pontes que ligam a cidade partida” (BOGÉA, 2004b, p. 

1). 
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O trabalho que desenvolvo com outros profissionais é uma “cunha” que 
procuro infiltrar no aprendizado oferecido pelas escolas oficiais [...] A ideia 
de levar-lhes conhecimentos que não fazem parte de seu universo habitual, 
formas de linguagem mais abrangentes, talvez os ajude a escapar da situação 
de “órfãos de cultura”. (BERTAZZO, 2005a, p. 216) 

 

O Projeto pretendeu mostrar a importância de preencher o vazio cultural dos 

conteúdos disciplinares – transmitidos pelo sistema de ensino de forma disjuntiva e abstrata, 

sem ligação com a vida dos alunos – por meio da vivência de diferentes formas de linguagem 

artística. Além disso, pretendeu demonstrar a professores e educadores a importância do 

trabalho corporal na educação: 

 

Meu objetivo [...] é mostrar aos educadores das mais diversas áreas, 
de todo o Brasil, como a organização do movimento no espaço, 
complementada e acentuada por atividades no plano verbal e musical, 
pode auxiliar no desenvolvimento intelectual, afetivo e artístico dos 
adolescentes (BERTAZZO, 2004b, p. 37). 

 

2) Construção das bases para o exercício da cidadania: levando os alunos a 

desenvolverem sua identidade, individualidade, autonomia e ampliação da consciência para 

poderem se reposicionar social e culturalmente na sociedade como jovens seguros de si e 

articulados. Ao mesmo tempo, oferecer condições para a descoberta de possíveis caminhos 

profissionais a serem trilhados de acordo com a singularidade de cada um. 

Partindo da base da experimentação motora, sensorial, pretendeu-se possibilitar ao 

aluno, por meio das diferentes linguagens, a descoberta de uma diversidade de horizontes que 

existem à sua disposição, estimulando-o “a encontrar sua forma particular de compreender o 

universo que o cerca e relacionar-se com ele. Procurou-se dar a cada um a oportunidade de 

individualizar-se e descobrir sua real vocação” (BERTAZZO, 2004b, p. 31), a qual não teria 

de ser necessariamente a dança. 

3) Resistência à mídia globalizada, que tende a destruir as culturas locais e a impor a 

padronização cultural: é grande a preocupação de Bertazzo com esta questão, na medida em 

que ela está relacionada com a construção da identidade de seus alunos. O bailarino considera 

que a força da mídia, ao impor elementos culturais de origem estrangeira, que chegam 

acoplados a imposições de consumo, não encontra no país uma tradição cultural forte o 

suficiente para se contrapor a ela ou, pelo menos, entrar em diálogo com ela em condições de 

igualdade. 

Diante dessa situação, Bertazzo faz a seguinte pergunta: 
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Será que a existência de valores próprios de nossa cultura, sedimentados e 
introjetados em cada indivíduo, poderia ajudá-lo a encontrar um equilíbrio 
de identidade, não se submetendo tão de imediato, mas resistindo em parte a  
essa deteriorização que o consumo provoca em nossos desejos? 
(BERTAZZO, 2005a, p. 215, grifos do autor) 

 

Ele se propõe, com seu trabalho, a resgatar e fortalecer em seus alunos a introjeção do 

melhor que nossa cultura possui em termos de valores e de arte, música, danças étnicas, dança 

popular etc.; e, ao mesmo tempo, a fazer dialogar a cultura nacional com as culturas de outros 

países, num intercâmbio livre e aberto, em igualdade de condições. 

4) A busca de possíveis alternativas de inclusão social: a estratégia pedagógica do 

Projeto Dança Comunidade pretendeu preparar os adolescentes da periferia para chegarem a 

um estágio em que fossem capazes de inventar alternativas de inserção social, a fim de 

enfrentarem criativamente a ameaça de exclusão que pesa sobre seus ombros, tal como 

consideramos no capítulo 1 deste trabalho, páginas 19 e 20.  Essas alternativas não foram 

dadas a priori: apenas se estimulou a possibilidade de seu desabrochar em cada aluno. 

No que se refere a esta questão, com sua experiência de vivência na Índia, Bertazzo considera 

esse país um 

 

[...] exemplo de soluções encontradas por uma sociedade que apresenta 
aspectos comuns com a nossa e que encontrou alternativas para a 
industrialização em moldes ocidentais. Refiro-me ao lugar ocupado pelas 
profissões manuais e serviços, que poderiam, aqui como lá, absorver mão de 
obra desempregada. Refiro-me também à importância que pode ter o 
artesanato utilitário na economia e sobretudo ao grande espaço ocupado 
pelas artes na vida econômica (BERTAZZO, 2005a, p. 218, 221). 

                                                                                                

5) Democratização da dança, tradicionalmente elitista no Brasil: não apenas criando 

projetos para crianças e jovens dos setores sociais mais desfavorecidos, como também unindo 

o erudito e o popular. 

Os cinco objetivos citados até aqui estão incluídos na seguinte consideração de Inês 

Bogéa: 

 

Reduzido ao essencial, o projeto quer pensar novas formas de existência 
possíveis no Brasil, com todas as suas diferenças sociais. Uma tentativa 
viável de mudar o país, pelo exemplo de quem pensa e participa da cultura 
[...] A dança aqui é o agente transformador, que potencializa a descoberta 
do mundo e de si mesmo (BOGÉA, 2004b, p. 5, grifo nosso). 
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A última frase dessa citação foi grifada por nós por ser extremamente instigante no 

que se refere ao núcleo do objeto de estudo desta pesquisa: o lugar da corporeidade no 

processo da aprendizagem e da produção de conhecimento. Ela nos leva de volta aos capítulos 

anteriores deste trabalho, a Merleau-Ponty, Antônio Damásio, Maturana e Varela, Edgar 

Morin, Hugo Assmann e ao próprio Bertazzo, para os quais o desenvolvimento do processo 

cognitivo de todo indivíduo – a aprendizagem – exige, para ser bem sucedido, o trabalho 

corporal com a estrutura dos movimentos. Em que sentido, no Projeto Dança Comunidade, a 

dança teria sido esse agente transformador que potencializa a descoberta do mundo e de si 

mesmo? Voltaremos a essa questão mais adiante. 

 

4.3.  A aprendizagem ancorada na corporeidade 

 

Na concepção de Bertazzo, o ponto de partida de toda aprendizagem não são os 

conceitos racionais, mas a vivência experimentada uma e outra vez, com seus erros e acertos. 

Essa vivência implica a relação do indivíduo com seu corpo em ação num ambiente carregado 

de desafios. A força dessa vivência, repetida e aprimorada, seria a que – por meio de imagens 

– chegaria à “dimensão do raciocínio”, produzindo conhecimento.  

 

[...] o mestre artesão talvez tenha sido um dos primeiros educadores 
completos. Seu magistério não foi o da transmissão oral de conceitos 
racionais [...] mas se fundou na experimentação e na prática repetida de 
gestos. [...] Ensinou a entender os limites e as possibilidades do próprio 
corpo, a dominar o meio ambiente com o uso de ferramentas. Por força de 
gestos repetidos no uso de um instrumento, da sensação de criar e habitar um 
espaço construído pelas próprias mãos, da percepção de um corpo protegido 
por vestimentas, as imagens internamente vivenciadas penetraram na 
dimensão do raciocínio e na elaboração do prazer. (BERTAZZO, 2004b, p. 
42) 

 

O conhecimento é considerado como um “saber fazer” em que a cognição não está 

separada da ação na e pela corporeidade. Haveria uma interação entre cognição e organização 

motora, uma remetendo à outra, no enfrentamento repetido de situações-problema. Por isso, a 

falta de experiências motoras prejudicaria e mesmo impediria a concentração e o raciocínio, 

pois o exercício dessas experiências seria a base do pensamento abstrato. 

 

[...] o movimento, o gesto vai construindo a nossa capacidade de 
intelecto.[...] Percebemos que, para que as pessoas tenham algum índice de 
concentração é necessário um mínimo de organização corporal, uma atitude 
postural que as levará a raciocinar. [...] Veja, por exemplo, um adolescente 
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sentado numa cadeira. Ele senta-se apoiado nas costas, com a cintura lá na 
frente. Com isso, bloqueia a coluna cervical e sua respiração torna-se bucal. 
Os olhos não têm foco porque os braços estão muito soltos do eixo do corpo. 
Não existindo respiração nasal e uma suave organização vertical, ele não 
estrutura o foco de concentração para estudar (BERTAZZO, 2006, p. 2). 

 

4.4.  A recuperação da originalidade do gesto 

 

A recuperação da originalidade do gesto é o pilar fundamental que embasa todo 

trabalho corporal de Bertazzo – não só a dança, mas também a reeducação postural, as 

terapias corporais etc. Supõe-se que todos nós temos algo a recuperar em nossa organização 

corporal. 

 No Projeto Dança Comunidade, os participantes começaram com exercícios básicos 

de coordenação motora como caminho inicial para a busca do contato com sua estrutura 

original, natural, herdada. Tratava-se de tentativas de sintonizar os gestos com essa estrutura 

e, para isso, ir superando paulatinamente os movimentos dos modelos que tinham mentalizado 

a priori durante sua vida e que os afastaram daquela. 

A sintonização dos gestos com a organização corporal e seu aprimoramento seria, ao 

mesmo tempo, um processo de construção de sua identidade enraizada na corporeidade. Para 

Bertazzo, não se pode chegar a encontrar nossa identidade e individualidade sem passar pelo 

trabalho corporal com a estrutura dos movimentos, num processo de descondicionamento para 

chegar às condições reais de cada corpo. Essa identidade, quando descoberta, passará a 

manifestar-se não apenas na dança, mas em todos os âmbitos da vida do aluno, o que 

pudemos constatar em nossas entrevistas com os participantes do Projeto Dança Comunidade. 

Como considera Inês Bogéa (2004a, p. 9), nesse projeto desenvolveu-se um ensino-

aprendizagem “que não é só da dança, mas vai muito além, até tocar nas formas da vida – da 

vida cotidiana à imaginada, da vida comunitária àquela sem nome, que se constrói passo a 

passo, como cada um for capaz de inventar”. Isto supõe a dança como instrumento de 

construção de identidade, individualização e auto-estima, como resultado do 

autoconhecimento e conscientização a que leva a vivência dos exercícios corporais. Por isso, 

ao terminar o projeto os adolescentes perceberam – alguns antes, outros mais tarde – que este 

os transformara.  

A importância da recuperação da originalidade do gesto é considerada por Bertazzo da 

seguinte maneira: 
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Queremos buscar o gesto essencial, o gesto fundamental, que se constituiu 
(ou deveria constituir-se) em sua origem motora, independentemente de 
qualquer carga psíquica ou mental [...] queremos investigar como o 
“movimento” pode construir a identidade do adolescente, como o jovem, por 
meio do gesto e apoiando-se no gesto, é capaz de expressar-se e estabelecer-
se na sociedade (BERTAZZO, 2004b, p. 30). 

 

Trata-se de que o jovem se “personalize” para que deixe de ser simplesmente “levado 

pela onda”, pelas pressões do coletivo massificado, com seus apelos sedutores e manipulações 

de grupos que pretendem “impor padrões monolíticos de pensamento ou de valores éticos e 

estéticos” (BERTAZZO, 2004b, p. 31). Acredita-se que, por intermédio da recuperação do 

gesto originário, que tem sua morada na singularidade de cada corpo, o imaginário do jovem 

brotará, superando as limitações de seu universo criativo empobrecido. As possibilidades de 

expansão dos movimentos mostraria que é possível também expandir os limites da vida. 

Pode-se observar aqui que não se trata apenas de uma formação em dança, mas de uma 

transformação que abriria caminho para a criatividade em qualquer área. 

Para alcançar esses resultados, o Projeto Dança Comunidade, seguindo a linha de 

trabalho da Escola de Reeducação do Movimento, trabalhou principalmente com um tipo de 

movimento “que não está apoiado nem no balé clássico, nem na dança contemporânea, tem 

outros eixos de sustentação. De algum modo se apoiou mais nas danças étnicas” (ROCHA, 

2005, p. 4). 

Entre elas, parece ser mais relevante, para o trabalho com a gestualidade, a dança 

indiana, que apresenta uma grande riqueza de possibilidades psicomotoras. Rocha faz as 

seguintes considerações sobre a contribuição dessa dança no trabalho de Bertazzo: 

 

[...] Com o bharata natyan, o kathak e o odissi, estilos que mais o 
influenciaram, assimilou uma geometria corporal, que inclui noções de 
lateralidade, profundidade e verticalidade, além do uso da bacia como centro 
do corpo. A isso somou-se a aprendizagem da musicalidade do gesto (ou 
seja, o canto do ritmo com sílabas fonéticas como ta, tei, tam), que na Índia 
antecede a execução dele próprio. Sem se ater ao simbolismo característico 
da dança naquele país, Bertazzo até hoje utiliza alguns de seus princípios 
como ferramenta para desenvolver conexões refinadas de psicomotricidade. 
Assim é, por exemplo, com o trabalho com a musculatura da face, que 
auxilia a focar o olhar, além de indicar caminhos para uma maior 
expressividade (ROCHA, 2005, p. 1).  

 

 

 



 64

No primeiro espetáculo do Projeto Dança Comunidade, Samwaad – Rua do Encontro, 

no qual se apresenta um encontro e diálogo entre a cultura brasileira e a indiana, podemos 

constatar a presença marcante de todos esses elementos considerados por Deborah Rocha, os 

quais foram brilhantemente introjetados pelos jovens dançarinos iniciantes. 
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4.5.  O conceito de “cidadão dançante” 
 

Bertazzo utiliza muito o conceito de “cidadão dançante” para referir-se às 

características de seu método, denominando com ele “os indivíduos que se dispõem a 

conhecer melhor as possibilidades de movimento de seu próprio corpo” (BERTAZZO, 2003, 

p. 1). O objetivo deste método não seria, portanto, especificamente o de formar bailarinos, 

mas o de buscar metas mais amplas que todo ser humano poderia querer atingir para melhor 

conhecer e ampliar as possibilidades de seu corpo. No Projeto Dança Comunidade esse foi o 

método utilizado, querendo isto dizer que não se tratava de formar bailarinos, mas cidadãos 

dançantes. 

Considera quais os gestos que deveriam ser trabalhados nos adolescentes após o 

contato com a estrutura original de sua gestualidade e a partir dela: 

 

O balé clássico, a dança contemporânea, trabalham  no sentido de formar um 
bailarino como instrumento para um coreógrafo. Não são os mesmos gestos 
que nós devemos trabalhar nestas crianças. Essa atitude de tirar o calcanhar 
do chão e andar nas pontas dos pés, isso para um bailarino é importante 
porque ele diminui sua base de apoio no chão e consegue giros mais velozes. 
Mas olha que interessante, se é um street dance, um hip-hop, eles giram na 
cabeça, eles fazem rotações, os corpinhos deles são muito sólidos, porque 
viver numa periferia longo, alongado, suave, lânguido, não dá. 
(BERTAZZO, 2004a) 

 

 Na infância e na adolescência, o cidadão é diferente de um adulto, embora a 

reeducação do movimento também seja necessária para este. E esta criança e adolescente do 

Dança Comunidade vive nas condições socioculturais da periferia. Seu entorno exige de sua 

estrutura corporal uma adaptação. Por isso 

 

[...] a gente tem que fazer uma adaptação. Primeiro essas crianças precisam 
aprender a usar os pés, o apoio básico. Tem que aprender a organizar todo o 
seu tronco, o seu tórax e suas costelas. É muito interessante um paralelo 
disso com a dança indiana, pois ela trabalha com os pés bem apoiados; a 
bacia, e não o peito, é o centro do corpo, o centro do aparelho locomotor, eu 
me estruturo no quadril, o que ajuda muito depois essa criança a sentar para 
estudar. Porque senão ela senta aqui (faz movimento de inclinação do tronco 
para trás). É isso que você vê num jovem, nenhum jovem mais senta nos 
ísquios, no seu quadril. Como eu vou estudar aqui? [...] se você consegue 
modificar esse comportamento em uma criança, você modifica muita coisa. 
Porque o seu cérebro vai refinar, vai modificar o jeito de ele pensar 
(BERTAZZO, 2004a) 
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Os gestos e danças de outras culturas são introduzidos no método “cidadão dançante” 

porque as diferenças na qualidade do movimento levam o aprendizando “a outras lógicas e 

formas de raciocínio”, ampliando o leque das possibilidades de pensamento e expressão. Seja 

qual for a parte do planeta a que pertença, o ser humano possui os mesmos padrões de 

movimento. No entanto, desenvolveu maneiras muito diferentes de dançar, pois, ao consolidar 

os padrões motores da espécie, “o homem consegue também criar a diferenciação cultural” 

(BERTAZZO, 2003, p. 5). 

 

4.6.  O cruzamento – no corpo – entre diversas linguagens 

 

 O método de Bertazzo supõe que, para aprender a dançar, “será preciso agregar [...] 

outras disciplinas, já que elas se cruzam nos corpos, como se cruzam na vida, a despeito do 

que as divisões pedagógicas do trabalho intelectual fazem parecer (BOGÉA, 2004a, p. 9, 

grifo nosso). 

Assim, a aprendizagem dos movimentos e/ou da gestualidade foi acompanhada por 

aulas de linguística e expressão verbal, considerando-se o corpo como eixo criador das duas 

formas de linguagem, uma gerando a outra, uma transformando-se na outra e interagindo 

entre si nas diferentes formas de expressão. Bertazzo não hierarquiza as duas linguagens, a 

corporal e a verbal e/ou escrita: pelo contrário, considera-as num mesmo plano da expressão 

humana. 

 

[...] O homem, ao longo de milênios, desenvolveu o intelecto por meio da 
repetição de realizações motoras e do armazenamento de sensações 
mecânicas. Não se dissocia mais linguagem oral e linguagem de gesto. É 
feio ver uma pessoa de qualidades intelectuais soberbas com o corpo tão 
maltratado. Mas esse refinamento motor de que eu falo exigiria igualmente 
um desenvolvimento intelectual precioso. (ROCHA, 2005, p. 4) 

 

O âmbito da expressividade humana seria multifacetado, com planos que se cruzam, 

se interpenetram, um enriquecendo e/ou complementando o outro e formando, a cada vez, 

novas unidades expressivas. A linguagem do corpo, por exemplo, seria muitas vezes a 

linguagem não dita daquilo que fica subjacente, que não pode ser verbalizado. Então, o gesto 

constrói nos músculos “o sentimento que está lá dentro”. Bertazzo caracteriza essa concepção 

como a de “corpo múltiplo”, uma unidade contendo em si uma multiplicidade de formas de 

expressão. 
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[...] Aprender a dançar e aprender a falar, para Bertazzo, são atividades que 
têm um grau não só de analogia, mas também de inter-relação. O 
aprendizado da língua está ligado ao desenvolvimento corporal, assim como 
as linguagens artísticas estão relacionadas às vivências corporais. Há 
experiências vividas que dificilmente podem ser expressas por palavras, mas 
que podem, sim, ser alcançadas por processos complexos em que corpo, 
forma plástica e linguagem verbal se somam, até se consolidar numa nova 
unidade. (BOGÉA, 2004a, p. 10) 

 

Assim, a aprendizagem de um instrumento musical, o canto, as artes plásticas e os 

trabalhos manuais em geral entraram também como parte importante do aprendizado da 

expressividade no Projeto Dança Comunidade, sempre tendo como eixo norteador o corpo. 

Por exemplo, a utilização da arte oriental da dobradura de papel, o origami, teria 

 

[...] o propósito de desenvolver essa capacidade intrínseca de perceber o 
corpo como um volume que se modifica, mas não se desfaz [...] A técnica 
ensina a dobrar e conectar formas geométricas que resultam em figuras 
tridimensionais, assim como o movimento também articula nosso corpo, que 
é um volume, em diferentes posições ou “formas” (BERTAZZO, 2004b, p. 
45). 

 

A interação entre diversas linguagens também se deu na multiculturalidade dos 

conteúdos musicais, da cenografia, figurinos, da própria gestualidade no dançar e da 

combinação entre o erudito e o popular. Trabalhou-se com a diversidade cultural na dança e 

na música e isso possibilitou ampliar enormemente o horizonte cultural dos alunos. O contato 

com outras culturas é uma sementeira de desafios para um adolescente que vem da periferia. 

O confrontar-se com “o outro diferente de mim” primeiro causa o desafio do espanto e depois 

o de ter de se abrir para outras possibilidades de vida, ampliando horizontes. 

Nesse processo, os participantes do Projeto aprenderam a respeitar e dialogar com 

outras culturas impulsionados pela força da curiosidade própria dessa etapa da vida. E isso foi 

mais frutífero que muitas aulas de história e geografia nos bancos escolares. No Dança 

Comunidade eles aprenderam, dançando, a história e a geografia de outros países diferentes 

do seu. 

Esse diálogo teve presença marcante nos três espetáculos apresentados pelo projeto: 

Samwaad – Rua do Encontro (2004), Milágrimas (2005) e Mar de Gente (2006). No primeiro, 

o diálogo deu-se com a cultura indiana, no segundo, com a africana e no terceiro, com uma 

multiplicidade de culturas do planeta. 

Em Samwaad (“harmonia”, em indiano), que estreou em 2004 no Sesc Belenzinho, o 

ritmo foi marcado pela fusão da música clássica indiana com a música popular e erudita do 
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Brasil. Deu-se uma mistura única do popular e do erudito, da cultura brasileira e da indiana. 

Era estranha a combinação do diverso – do Ocidente e do Oriente, do batuque da escola de 

samba e da cítara – e, talvez por isso mesmo, a harmonia exalava na amplitude do espaço. A 

linguagem dos gestos e as expressões faciais dos jovens dançarinos deslizavam 

harmoniosamente, sem solução de continuidade, de uma cultura para a outra, do popular para 

o erudito, sem perder o equilíbrio e a beleza da plasticidade. “Quem viu não esquece”, 

observou um comentarista.  

Ao todo, mais de 60 mil expectadores, em salas lotadas, tiveram a oportunidade de 

assistir ao espetáculo em várias cidades do estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo 

Horizonte e Curitiba. Depois chegaram os convites para apresentações na França e na 

Holanda. 

Nos três espetáculos do Dança Comunidade, pode-se observar de forma marcante a 

inquietação de Bertazzo em fazer emergir o novo a partir da troca entre diferentes culturas. 

Referindo-se a Samwaad, ele afirma: 

 

[...] na parte musical o que eu desejei foi colocar o músico ritmista da escola 
de samba em contato com a elaboração mais refinada do seu tamborim, do 
seu surdo, do seu instrumento. O músico teve que refletir horas sobre 
acordes ou modificações de harmonias que ele não estava habituado. No 
encontro entre eles e os músicos indianos houve estranhamento e 
encantamento das duas partes: “Que bicho é esse tão diferente de mim? [...] 
diziam entre eles, enquanto dirigiam-se para a tabla, para a cítara ou para a 
cuíca (ROCHA, 2005, p. 2). 

 

Esse encontro de culturas tão diversas estimulou os músicos a reverem o que estão 

habituados a fazer e a tentarem a criação de algo novo. Houve uma atitude interna de 

mudança de padrão e de busca de outras formas de se apresentar ou de se conhecer, o mesmo 

ocorrendo com os adolescentes participantes do Projeto, que arregalavam os olhos, 

espantando-se ante coisas tão inusitadas para eles. 

Aos que poderiam considerar que essas trocas culturais poderiam levar esses 

adolescentes a uma perda de identidade, Bertazzo responde que, pelo contrário, elas acentuam 

e renovam o conhecimento de sua própria cultura. “Na experiência inaugural ou renovada 

dessas culturas, é o corpo brasileiro que se reforça, em cada um desses jovens. E é isso que os 

leva a questionar suas formas habituais de linguagem, em busca de outra, mais livre e mais 

sua.” (BERTAZZO, 2005b, p. 16) 

Para Contardo Calligaris (2005, p. 20), o espetáculo Milágrimas “é uma pequena 

história do corpo, a história pela qual os corpos africanos se perderam e se transformaram, 



 70

deixando restos e rastros nos corpos da vida moderna e contemporânea”. Projetando, 

construindo e realizando três espetáculos que incluíam culturas muito diferentes da sua, os 

participantes do Dança Comunidade aprenderam, por meio da dança, história e geografia da 

Índia, da África e de outros países, bem como a saber identificar os vestígios deixados por 

elas na atualidade. 
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Cap..5. A FALA DOS EDUCANDOS SOBRE A SUA VIVÊNCIA NO PROJETO 

DANÇA COMUNIDADE  

 

  

Como já consideramos na Introdução, nosso trabalho de campo, para obter 

informações sobre como os educandos vivenciaram sua experiência no Projeto Dança 

Comunidade, foi feito por meio do procedimento da entrevista em profundidade. A 

entrevistadora assumiu conscientemente uma atitude ativa e comprometida apostando na 

fecundidade de um método ancorado na intersubjetividade, no qual as impressões, sensações e 

emoções de ambos – entrevistado e entrevistador – cumprem um papel de 

revelação/desvelação  da verdade  sobre as experiências vividas. Consideramos, como o faz 

Morin, que a  entrevista em profundidade nos coloca em uma situação 

 

⌠...⌡na qual as precauções técnicas e as regras metodológicas cedem  lugar a 
este fator propriamente humano que  deriva da arte, da sutileza e da simpatia. 
O fator humano,  anulado por princípio pelas tendências técnico-estatísticas 
da entrevista, reaparece como triunfador no final da análise 
metodologicamente crítica (MORIN, 1995, p.213). 

 
O que seria a objetividade para Morin?  Para ele, a prova da realidade objetiva do 

mundo nos é dada pela atividade subjetiva que organiza não apenas o conhecimento, mas 

principalmente a vida. Trata-se de um processo paradoxal de construção subjetiva da 

objetividade de acordo com as exigências da vida. Nesse processo sujeito e objeto têm o 

mesmo peso, não sendo possível hierarquização alguma. Na relação entrevistador-

entrevistado estão presentes tanto  a subjetividade do primeiro como a do  segundo em relação 

recursiva. 

O conhecimento seria uma emergência da recursividade produtiva entre sujeito e 

objeto. Isto rompe com o empirismo do objetivismo científico que supõe a possibilidade de 

alcançar a verdade da natureza real das coisas, independentemente do sujeito que conhece 

(primazia do objeto). E rompe também com o idealismo solipsista que considera o  

conhecimento como um processo no qual o sujeito (ou suas ideias) tem a primazia. Não há 

ênfase nem no sujeito nem no objeto, mas na dinâmica recursiva entre ambos, inserida na vida 

(MORIN, 1999, p.233, cf.). 

Assim, as entrevistas que aparecem transcritas neste capítulo, bem como sua análise 

no capítulo seguinte, não nos levam a um conhecimento acabado sobre nosso objeto de 

estudo. Apenas compõem um caleidoscópio em uma sucessão rápida e cambiante de imagens, 
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sensações e impressões, produzidas ao calor das trocas recursivas entre entrevistadora e 

entrevistados, as quais fizeram emergir pistas que poderão servir de guias para futuros estudos 

sobre a  importante questão da corporeidade na Educação.  
 
 
 
 
 
 
 

5.1. Entrevista com César Dias Cirqueira 
 

Então, eu estou aqui fazendo a entrevista com César  Dias   Cirqueira, um dos componentes 

da Cia. Teatro Dança Ivaldo Bertazzo,  sobre sua experiência no Projeto Dança Comunidade. 

Seu nome é Cesar Dias Cirqueira e  a sua idade qual é, Cesar? 

- 22 anos. 

- Você nasceu onde? 

-  Em Itaim Paulista, São Paulo. 

- Onde nasceram seus pais? 

- Minha mãe nasceu em Jordana e o meu pai eu não conheço. 

- Jordana onde fica? 

- Minas, cidade do interior de Minas. 

- Você não conheceu o seu pai? 

- Na verdade eu conheci,  mas eu não tive nenhum contato e nunca me veio interesse de      

  ter.    

 - Qual é a profissão dos seus pais, então, neste caso, da sua mãe? 

- Minha mãe  foi chefe de cozinha; hoje em dia ela abdicou e não trabalha mais. 

- Em que bairro você mora? 

- Atualmente eu moro na Vila Esperança, na zona Leste. 

- Quantas pessoas moram na sua casa? 

- Eu divido a casa com dois bailarinos da companhia. 

- Em que bairro fica sua casa agora? 

- Na Vila Esperança. 

- Ah, na mesma Vila Esperança, você não mudou  de bairro? 

- Não, eu mudava, é que eu fui quase um nômade, eu já morei em   muitos      

  lugares e atualmente eu moro lá com eles. 

- Então é você e mais dois colegas?  

- Isso. 
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-  Tres pessoas. 

- O seu nível de escolaridade, qual é? 

- 2º. Grau completo 

-  Você não quis entrar para uma universidade, como é que foi? 

- Eu quis muito, só que eu fiquei em dúvida, eu queria  fazer fisioterapia   por conta de toda a 

parte teórica que a gente teve com o Ivaldo, só que também agora eu estou em dúvida sobre 

jornalismo. 

-  Atualmente você está empregado? 

- Sim, na Companhia do Ivaldo Bertazzo. 

- Você é remunerado? 

- Sim, nós  temos salário fixo, nós somos pela CLT, seria salário fixo, benefícios,  carteira 

assinada e contratos de prazo determinado       

-    Antes você tinha trabalhado, teve algum emprego antes de trabalhar na Companhia do      

Bertazzo? 

- Na verdade eu já trabalho com o Ivaldo, já o conheço  há quase oito anos; antes disso        

nenhum emprego formal. 

- Você participa de alguma associação, alguma ONG? 

- Não 

- Não, nunca participou? 

- Eu fui na ONG no começo do projeto. 

- Qual  ONG? 

- Era ONG Novo Olhar, que foi através dela que eu conheci o trabalho do Ivaldo. 

- Como e por que você entrou no projeto Dança Comunidade ? 

- Então na verdade, eu já dançava antes de conhecer o Ivaldo, eu fazia aula de jazz e já estava 

começando a ter contato com balé clássico, só que também eu fazia capoeira numa igreja, e 

esse professor de capoeira, ele era professor desta ONG que é Novo Olhar, e ele viu minha 

desenvoltura, viu o que eu já dançava e me chamou para fazer parte da audição do Ivaldo, 

então, até então eu não era nem da  ONG e nem do Ivaldo, eu só conhecia o professor da 

ONG, só que para entrar no projeto Dança Comunidade, obrigatoriamente  você  deveria fazer 

parte de uma ONG, então eu me associei à ONG para poder fazer   audição pro Ivaldo.  

- Por que até aí a sua relação com a ONG era informal? 

- Era informal, porque na verdade eu conhecia o professor da ONG, eu fazia aula com ele, 

mas era aula fora da ONG. 

- As aulas que você  teve de dança eram fora da ONG? 
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- Sempre foram fora da ONG, depois quando eu entrei na ONG efetivamente é que  eu fui 

começar a ter aula lá, de hip hop.  

-    Por que você resolveu entrar no Projeto Dança Comunidade?  

- Na verdade eu nem sabia o que iria ser, não tinha a mínima noção, porque eu já dançava, eu 

já tinha um tempo que tinha começado a fazer aula de dança e o professor, ele me  disse que 

seria um grupo de dança também, que a gente ia fazer dança e então, se eu já estava fazendo 

dança eu queria simplesmente somar um lugar com outro, eu queria  fazer mais. 

- Por que você já estava mesmo à caminho da dança ali,  já definido, no seu caso? 

- Já definido definido  não estava, só que como eram experiências novas e pela minha idade, 

por eu ser juvenil também, tudo que é vindo de fora, oportunidades, experiências, quando 

você é novo você quer fazer, este foi meu estímulo, a  curiosidade foi mais o meu estímulo. 

- Você tinha quantos  anos quando  entrou? 

- No projeto, eu tinha 14 anos. 

-  E  agora você me  falou que está com? 

- 22 . 

- Que expectativa você tinha entrando no projeto do Bertazzo? Você pensava o que, esperava 

o que, como você  sonhava a coisa? 

- Vou te contar uma coisa engraçada, quando eu fui para fazer a audição, o teste,   o teste que 

ele fez foi de coordenação motora que exigia o mínimo. 

- De coordenação motora? 

- De coordenação motora, só que até então, como eu já dançava, eu coloquei  minha sapatilha, 

minha roupa de fazer aula de dança, de balé, e fui fazer a tal da audição.  Quando cheguei lá 

conheci o Ivaldo, a figura. É inacreditável,  ele começou a gritar e  rolava no chão e  batia 

palma e batia pé, e eu no meio disso  tudo aquilo, não entendendo nada,  bulhufas, então, 

sinceramente eu não tinha expectativa nenhuma, prá mim eu  nem julgava o que ele estava 

fazendo  como dança, até então.  

- Você não entendia o que estava acontecendo? 

- Eu não entendia, porque como foi falado  prá mim que era um teste de dança, eu já fazia 

jazz, jazz e balé clássico são danças um pouco mais conhecidas, tradicionais. O que o  Ivaldo 

faz não é, é completamente diferente. 

- Ou seja, o teste foi assim, você chegou e ele começou a fazer essas coisas aí... 

- Dança indiana, de coordenação motora, e eu não tinha o exercício porque isso nunca  me 

veio  na cabeça, então, eu não tinha expectativa nenhuma, porque eu nem sabia se o que  ele 

fazia era considerado dança até então, para mim, pela minha ignorância do momento. 
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- Você considerou aquilo como o quê, o que ele fazia? 

- Eu via de uma forma muito mais  teatral do que dançante. 

- E você se surpreendeu?  Positivamente ou negativamente? 

- Como a gente estava falando antes, se é diferente há curiosidade, se há curiosidade para 

mim, há interesse. Eu sempre fui muito curioso, muito curioso.  Então tudo que instiga, aquela 

coisa querendo saber o que vai ser, acaba sendo produtivo na  questão  da curiosidade que isso 

sempre atrai minha atenção, isso  desde pequenininho. 

- Se você tiver que descrever outra vez o que é  que o  Bertazzo fazia no teste,  você pode 

descrever outra vez? 

- O que ele fazia? Ele tentava tirar você da sua consciência diária, como ele disse, de apagar 

tudo que vem do seu dia-a-dia, de briga, de ônibus lotado, e quer trazer o seu centro. Ele quer 

conhecer você. E através da coordenação motora, isso acaba sendo possível. Porque quando 

você entra numa sala como ele mesmo disse, que não tem nada, que você tem que tirar o 

sapato, o que ele está querendo dizer com  isso, ele quer que você deixe tudo que já aconteceu 

prá fora, que você entre ali como se fosse um novo ser. Você não sabe de nada, e tudo que foi 

passado, aquilo vai ser introduzido, vai ser agregado, aquilo vai se juntar. Acho que 

inicialmente é isso, ele queria remontar, remodelar todo mundo. 

- Mas você naquele momento  não sabia o que significava isso? 

- Não, agora eu tenho plena consciência, mas antigamente não. 

- Como era sua vida antes de você entrar no projeto?  

- Antes de entrar no  projeto, pelo fato de eu não ter tido a presença masculina na minha 

família, a minha mãe sempre cuidou de mim e das minhas irmãs por ela mesma. Então eu 

sempre sentia uma sobrecarga, que era assim, eu era o elemento masculino, eu era a figura 

masculina, eu tinha que estar sempre fazendo alguma coisa, sabe, eu sempre estava tentando 

aprender, sempre fui muito bem na  escola, porque eu acho que estudo, antigamente  eu já 

gostava, mas hoje em dia eu tenho plena consciência de que estudo é a única artimanha que 

você tem para  ser reconhecido na sociedade. Então, eu sempre estudei muito, eu estudava, 

sempre fui muito curioso, fazia aula de computação, fazia aula de dança, comecei a fazer 

capoeira, então só que minha vida era muito limitada porque quando você vem de uma classe 

menos privilegiada você tem que trabalhar muito mais, você tem que mostrar um serviço  

maior do que os outros. Então a  minha vida, ela  sempre foi muito bem focada, não que eu sei 

o que eu quero fazer,  não é isso, mas sempre me vi na necessidade de fazer alguma coisa. 

 -    Continuando a entrevista...se você tivesse que comparar a sua vida antes de entrar  para o 

projeto e depois do projeto, o que mudou neste período? 
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- O que mudou foi a compreensão global da sociedade, eu acho, acho que isso muda muito. 

Porque quando você vem da ignorância, tudo é passado desapercebido porque você já não tem 

o interesse de saber como que  funciona. Mas a partir do momento que você é introduzido 

num projeto onde  se aplica consciência corporal, musicalidade, dança, exercícios motores, 

você tem acompanhamento psicológico, isso vai abrindo vertentes e janelas que até então 

você não tinha acesso . Então o que muda é de uma consciência quase ignorante para o 

intelecto. 

- Que é   intelecto? Não entendi bem esse tal de  intelecto. 

- O intelecto, eu quero dizer,  pra você ter consciência do que você faz, dos seus atos, do que é 

ser cidadão. 

- No sentido de consciência? 

- Intelecto no sentido de consciência. 

- Agora no cotidiano da sua vida, na sua forma de ver as coisas, o que mudou principalmente? 

- A relação entre pessoas. E isso já vem, a dança, é um bom exemplo. Por exemplo, se você 

vai dançar num grupo, você tem que saber o seu espaço, o espaço do seu coleguinha que está 

ao lado, para você não bater no coleguinha. Isso você usa quando você anda de metrô, você 

tem o seu espaço, tem o  espaço da pessoa que está do lado para você não bater na pessoa que 

está no metrô. 

- Às vezes as pessoas nem  percebem isso. 

- Não percebem, é isso quando eu falo, é essa a  parte da ignorância da consciência global da 

sociedade, sabe. Então eu posso passar e  empurrar   você porque eu  não te conheço. Eu não 

conheço, não vai afetar minha vida, nunca mais vou ver essa pessoa. Mas por quê? Por que 

não desviar,  você não conhece, desvia-se dela, deixa ela seguir o seu caminho e você segue o 

seu? A dança ensina  muito isso, a dança tem o ritmo, não é porque o outro não segue o 

mesmo ritmo  que  aquela pessoa está errada e eu sou diferente. Ela pode seguir tanto o seu 

ritmo ou você pode se adaptar ao ritmo dela. 

- Um respeito pelo  diferente. 

- E pelo individuo. 

- Isso aqui,  sua experiência de participação no projeto, o que seria o mais importante de tudo 

que você aprendeu, de toda a vivência durante aqueles anos,  o que ficou com  mais 

profundidade, o que foi mais significativo que você aprendeu? 

- Respeito ao próximo, eu acho.  Porque nós éramos todos muito jovens, e geralmente jovem 

significa ser caótico, ser eufórico, ser explosivo. Então como você tira toda a euforia de um 

jovem para que ele não descarregue no outro amiguinho, que ele centralize. Acho que esta 
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lição de centralizar o seu eixo, tem aquela coisa introspectiva, no pensar, numa  maneira de 

agir, de falar, isso foi o que  mais me marcou. Este aprendizado. 

- Para você a introspecção era uma coisa nova quando você começou? 

- Era muito, porque eu sempre fui  muito eufórico. Eu sou até hoje eufórico, só que agora eu 

sei me policiar, em alguns lugares devidos.  

- Sei, autoconcentração. 

-  Eu sempre fui muito eufórico, muito eufórico. 

- Isso prejudica qualquer atividade. 

- Prejudica qualquer atividade. Porque euforia chama desconcentração, distração, dispersão, 

não é? 

- É.Como eram as aulas do Bertazzo durante o Projeto Dança Comunidade? 

- Completamente loucas. No começo a gente não entendia nada. Nada com nada, aí vinha ele 

e mostrava o osso, a bacia, o ilíaco, a gente olhava, o que é isso, pra que serve isso? Tinha 

aquela parte teórica da biomecânica do corpo, de coordenação motora, fisioterápica, a gente 

“prá que isso”, “a gente só vai dançar”. “Se só vai dançar, prá que serve”? A gente tinha esta 

imaturidade que achava que dançar era bater o pé, girar e levantar a perna. E não é. Ivaldo 

sempre teve em mente a questão de multiplicar os seus bailarinos, seus dançarinos para que 

eles virassem arte-educadores ou até mesmo que realmente quisessem ingressar na carreira de 

bailarinos profissionais. Então, o  bailarino profissional que hoje é o que eu já sou e o que 

pretendo ser por muito tempo, o que é o seu instrumento de trabalho é o seu corpo. Você 

conhecendo o seu corpo, você respeita o seu corpo. Então, isso foi uma das linguagens que ele 

foi introduzindo na gente com o método dele, que é a educação do movimento. Do 

conhecimento corporal significa a durabilidade da sua profissão, da sua carreira, que quanto 

mais você conhece seu corpo, mais você respeita seu corpo, por mais tempo ele vai trabalhar, 

por mais tempo ele vai se sustentar. Você vai aprender a não se machucar com tanta 

facilidade, ou a se cuidar quando você se machucar. 

-  Você diria que a principal coisa no método do Bertazzo seria isso? O conhecimento do seu 

corpo? 

-   O conhecimento corporal e a coordenação motora. 

- Quando você está falando de coordenação motora você está falando do movimento? Em 

geral? 

-    Do movimento em geral. Uma coisa que o  método do Ivaldo trabalha é a reeducação do 

movimento que se perde ao longo do tempo, as pessoas, os homens, enfim, é a questão do 

gestual. Você abaixar para pegar uma caneta que caiu no chão, como você abaixa? Você pode 
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abaixar  fazendo uma fratura nas suas costas e formando uma hérnia de disco ou você pode 

abaixar de uma forma que seja saudável pro seu corpo. A reeducação e movimento ensina 

isso, os movimentos mais banais, mais básicos, que é como levar um copo à boca, você pode 

fazer de uma forma brusca, que isso machuque sua articulação do ombro, que pode causar 

bursite, ou pode fazer de uma forma mais organizada, entendeu? 

-   Ou seja, o que é um corpo sadio em termos de psicomotricidade?  E o que isso teria a ver 

com a estética, com a beleza, com a dança? Como é que se relacionam estes dois aspectos? 

-     Por exemplo, o bailarino, o bailarino  não é nada mais que uma pessoa normal. Só o  que 

diferencia o bailarino de um cidadão comum?  Ele tem a capacidade de pegar os seus 

movimentos que todos podem fazer e dar o acabamento final, ter a sutileza, ter  a dinâmica. 

Porque uma pessoa comum, ela faz tudo no mesmo ritmo, bailarino consegue tirar isso, fazer 

tudo mais rápido, muito  mais lento. Se você tem a coordenação motora, que isso quase seria a 

dança, porque dançar todos nós dançamos. O andar, se você der uma andada,  caminhada no 

palco, é uma dança, você está vendo no palco. Só que se você vê na rua não deixa de ser 

dança, ficou mecânico, mas não deixa de ser. O bailarino, ele consegue fazer,  dar esta 

diferença, criar esta realidade do movimento cotidiano e virar um  movimento dançante. 

- Então, agora  vem esta pergunta aqui sobre as palavras.  

- Com a sua participação no projeto, que significado passaram a ter para você as seguintes 

palavras... Então eu  vou falar a palavra e aí você associa esta palavra com outras Por 

exemplo, corpo, que significado  passou a adquirir a palavra corpo  para você?  

- Ferramenta de trabalho, volume e espaço. 

- Mente? 

- Capacidade de distinguir o emocional do psíquico. 

- Movimento e gesto?  

- Movimento e gesto? Ritmo e deslocamento. 

- Dança e música? 

- Dança, é engraçado, porque se você coloca uma pessoa em pé, paradinha, um objeto, um 

pauzinho, sei lá, se isso sai do eixo, isso é dança, então a dança seria tudo que sai do eixo. O 

bípede, ele lutou centenas, milhares de anos, que teve a evolução das espécies para ficar de 

pé, para ficar só  nas patas traseiras, nas duas patas traseiras, isso fez com que a coluna se 

desenvolvesse,  e deixando que o crânio ficasse com a base da coluna, fez com que ficasse em 

pé. Então, tudo que se tira do eixo na verdade é dança. Porque se você luta para ficar ereto o 

tempo todo, o que sai disso seria movimento, o que seria dança. O que sai do eixo é dança. 
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Porque se você está parado aqui, se você faz isso, já é um movimento de dança, mas o que fiz, 

eu só  saí da verticalidade. 

- E se você sai do seu eixo de alguma outra forma, de uma forma errônea? 

- Você pode colocar como dança improviso. Pela inconsciência.  

- E a palavra aprendizagem? O que significado passou a ter pra você a palavra aprendizagem? 

- Aprendizagem, pra mim, é ter plena  consciência de quem você é, de que você pensa, de 

como você interpreta suas ações. 

- Identidade e autonomia? 

- Eu acho que identidade está muito mais ligada à questão de você saber o que você quer e de 

você saber como fazer, de você conseguir. Porque se você tem plena consciência do que você 

é  e do que você quer e daquilo  que você quer chegar, isso acaba sendo a sua identidade, você 

fica marcado por isso. Você vai falar assim: o Cesar, eu conheço ele, porque ele é bailarino, 

que foi dançar fora, depois voltou e  que hoje dá aula.   

-  E autonomia? 

- Acho que autonomia pode ser autonomia mesmo, você ter autonomia de sentir-se livre de 

fazer o que você quiser  a qualquer momento. 

- Agora, comparando as duas palavras, individualidade e comunidade? Compare as duas. 

- Comunidade e individualidade, eu acho que deveria ser ao contrário, individualidade em 

primeiro lugar porque você tem que  se aplicar na comunidade, e na comunidade você 

também tem que aplicar o individual. Porque se você na sua individualidade você tem 

consciência do que é estar na comunidade, do que é fazer algo pela comunidade, do que é 

trabalhar, isso já é uma grande diferença, isso que marca  a sua pessoa,  a sua individualidade 

em si. Por exemplo, na ONG, é uma comunidade, mas  tem indivíduos que fazem a ONG 

trabalhar e crescer e também pode ser o contrário, a mesma coisa. 

- Cidadania. 

- Cidadania pra mim é não pegar um papel de bala e jogar no chão. Isso para mim é cidadania. 

Porque, principalmente em São Paulo, você vê o quanto de enchentes que nós temos, o quanto 

de problemas com bueiros e esgotos que nós temos. Só que eles falam prá pessoa, se você vê 

a pessoa jogando um papel de bala no chão. Você fala, poxa  não joga no chão,  a pessoa vira 

e  fala, mas todo mundo joga, porque eu não vou jogar? Então por que você não pode ser o 

diferente? Por que você não pode começar a dar o exemplo de não jogar? Porque eu te garanto 

que se dez pessoas verem você pegando o papel e jogando na lata  de lixo, pelo menos duas 

vão fazer a mesma coisa. 

- Por fim, cultura, o que passou a significar a palavra cultura prá você? 
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- Cultura, é você poder dialogar,  ter plena sabedoria do que você está falando, e em qualquer 

tipo de situação ou pauta que está sendo adquirida ou perguntada prá você. Porque a cultura é 

conhecimento, quanto mais conhecimento você tem, quer dizer que mais cultura você tem. 

Quanto mais estilos de músicas variadas você souber, quanto mais espetáculos de dança ou 

teatro você assistiu, quanto mais livros você já leu, isso é cultura eu acho. Cultura é você 

poder ensinar ao outro sem ser autoritário, sem você querer mostrar que é melhor que o outro. 

Porque cultura também é base, se eu sei que dois mais dois são quatro,  eu posso falar, dois 

mais dois são quatro,  ou eu posso falar,  dois mais dois é quatro! Olha a diferença. Cultura é 

também saber lidar com o próximo. 

-  Você chegou a terminar o segundo grau, não é, foi até o fim? Como você faria a 

comparação entre a escola que você freqüentou e a escola do Bertazzo? 

- Pra mim a escola do Bertazzo é uma faculdade, e por eu já estar  oito anos que eu já conheço 

o Ivaldo, eu posso falar que já fiz a faculdade e doutorado com ele. Porque é um lugar que 

você vem, você tem aula de dança, vários estilos de dança, dança indiana, danças étnicas, balé 

clássico, contemporâneo, balé moderno, você tem aula, é um leque gigantesco. Você tem aula 

de fisioterapia, de  teoria da dança, de linguagem, de português. Já tivemos aula de inglês, de 

francês. Claro que o ensino fundamental, ensino básico tem as matérias, as suas didáticas que 

tem que ser seguidas, que é português, matemática, ciências, historia e  geografia, que isso 

você  precisa saber. Se a escola comum colocasse outras atividades, outras linguagens, outras 

experiências novas, eles fariam que os jovens ficassem mais atraídos pela escola e pelo 

ensino. O que eu acho que acontece é que o ensino ficou muito banal, sempre fica na mesma 

coisa. Por exemplo, eu fiz aula de inglês na escola do 3o. até o 5o. ano. Todo ano eu aprendia o 

verbo “to be”. Eu fui aprender a falar inglês em tres meses,  quando eu fui morar fora. Nunca 

ouvi falar do verbo “to be” lá fora. Então eu acho que tudo fica muito no básico, fica tudo 

muito no comodismo, isso no Ivaldo não tem. Todo dia é um desafio, hoje você  pode estar 

dançando dança indiana, amanhã ele quer que você pesquise uma dança húngara para o 

próximo espetáculo. Então por isso quando eu brinco que eu digo que é uma faculdade, 

realmente é uma faculdade, é muita informação, se você não está aberto, você não consegue 

adquirir, é sempre bom você tentar, por mais informação que venha de toneladas, deixar 

sempre a cabeça mais limpa, mais tranquila, porque você adquire, você ingere aquela 

informação. O que te serviu você fica, fica com você, o que não vai te servir, já dispensa, joga 

fora, porque já é outra informação, já vai estar vindo logo em seguida. 

- O que a escola do Bertazzo poderia sugerir como possibilidade de mudança na escola 

     pública?  
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- Coordenação motora, reeducação do movimento.  

-  Por que? 

- Porque o jovem que está na era mais da tecnologia,  computador, vídeo game. Então, é 

normal que uma criança não quer sair de casa, do seu   vídeo game para ir  ficar sentado  

numa cadeira de uma sala de aula durante cinco horas. Só o que é que  impede que este jovem  

preste atenção na aula? Tirando, claro, sua agressividade, sua euforia, a postura corporal. 

Porque se você pega um aluno que está sentando assim, na cadeira, o  professor ta lá dando 

aula,  eu, “ah professor mas eu não tô  a fim, não quero, não tô  a fim“. Então,   o que a 

coordenação motora traz , você sentando sobre os seus ísquios, tendo o apoio  dos pés no 

chão, da planta inteira do pé no chão, da sua coluna estar um pouco à frente, de você ter os 

seus olhos focados,  a sua atenção está direcionada no quadro negro, isso já faria uma grande 

diferença. Porque você estar em prontidão, é estar com a atenção presa. Se o professor 

conseguir ter a prontidão do aluno ele terá a atenção do aluno. Isso fará com que ele 

desenvolva os seus neurônios, pra que ele adquira mais informação e aprenda mais rápido. 

- Essas suas supostas aulas de coordenação motora levariam o aluno a atingir a concentração  

para poder aprender?  

- Pode ser que sim ou pode ser que não,  porque também, você  fica quatro horas sentado, 

chega uma hora, que é claro  que as suas costas vão  doer, a  sua bunda vai latejar. Então, só 

que o método do Ivaldo ele ensina milhões de exercícios. Então nem que no momento da aula 

você fique de pé, bata o pé, encurve  o seu corpo, seus ossos, o rosto, a face, depois você senta 

de novo e continua prestando atenção. Já mudou, já mudou, já trouxe de novo  a atenção pro 

professor. 

- Muito simples... 

- Simples, porque são coisas básicas, então se é muito básico,  porque perder este tempo? Mas 

prefere que o aluno fique lá cinco horas sentado de qualquer jeito numa cadeira. 

-  Você sentiu transformações  na sua pessoa com a  participação no Projeto?  

- Sim 

- Quais transformações você sentiu, o que você sentiu realmente? 

- Eu senti, por exemplo, hoje em dia  eu tenho plena consciência de tudo que eu falo e eu te 

garanto que eu sei o que falo, de tudo que faço, o que eu faço e dos meus objetivos. 

- Isso levou à mudança na sua vida? 

- Levou, porque a partir do momento que você sabe o que você quer, você tem uma meta, e 

você sabe o que você  tem  que fazer para chegar nesta meta. 

-  Você está aplicando em alguma atividade o  que aprendeu no projeto? 
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- Eu aplico na minha vida diariamente, e aqui que a gente continua, mas isso eu levo 

completamente para a minha vida. 

- Depois do projeto  você passou  diretamente para a Companhia de Dança? 

- Foi 

- Então o projeto foi uma via para encontrar um emprego, uma profissão ? 

- Foi o primeiro emprego, assim formal, porque depois que se acabou  o projeto com o 

Milágrimas criou-se a Companhia, só que teve que fazer audição para a Companhia. Não é 

porque você já vinha do projeto que você entrava na Cia.  não, você vai fazer um teste.  

- Foi feito o teste.... 

- Como todas as outras Companhias fazem para ver se você está capacitado     para participar,  

isso vindo com a remuneração.  

- Todos que participaram do projeto  fizeram teste ou não?   

-  Fizeram, outros fizeram, a maioria fez. 

- Você sabe onde estão aqueles que não entraram para  a Cia. ? 

- Alguns, eu tenho algumas noticias, que alguns continuam trabalhando com a dança, outros 

foram para o teatro, teve uns  que viraram professor. 

- Viraram professor de? 

- De dança. 

- Eles chegaram a encontrar emprego relacionado  às atividades que aprenderam no projeto? 

- Sim, conseguiram, mas também tem que parar e pensar que  nem todo mundo tem a vocação 

para ser bailarino ou professor. Claro que o projeto ele vai te instigar isso diariamente, vai 

querer  que você busque a perfeição na dança, no aprendizado, na comunicação, mas se a 

pessoa não quer, não tem a vocação, não adianta, em algum momento ela vai quebrar este 

pacto e vai fazer o que ela acha que ela tem que fazer, isso é comum  em qualquer área. 

- A participação no Projeto abriu para você novas oportunidades de emprego?  

-  Me abriu, porque eu trabalhei com Ivaldo durante oito anos, trabalhei estes oito anos direto 

com o Ivaldo. No final de 2007 eu saí da Companhia, me ausentei, fui dançar fora do país, eu 

passei por uma companhia asiática, onde eu dancei durante 11 meses, morando em Hong 

Kong. Depois fui para o Japão, China, Taiwan, Vietnã. Depois de lá eu entrei  numa 

companhia americana, onde eu fiquei mais oito meses, eu fiquei em Hollywood, Boulevary, 

depois Miami, depois Kill East e Bahamas e voltei. Quando eu voltei pro Brasil isso foi em 

agosto de 2009, eu fiquei praticamente dois anos fora viajando, o Ivaldo me convidou para 

fazer uma participação no Projeto Criança Esperança, que ele ia fazer, aí foi quando eu 

retomei o contato com o Ivaldo  e estou com ele desde quando eu   voltei. 
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- A primeira saída assim foi para fazer um curso? Onde você falou que foi o primeiro país 

para onde  você foi? 

- Foi para a Ásia,  eu fui dançar numa companhia asiática. 

- Quem te convidou, ou  o Bertazzo  te indicou? 

-  Não, foi indicação aqui de São Paulo, fiz um teste aqui e  passei, como eu fiz um teste para 

uma companhia americana e passei. 

- Ou seja, você realmente seguiu esse rumo da dança. 

- Na verdade, desde do principio sempre foi o meu objetivo. O Ivaldo foi um grande 

precursor, ele me ensinou, de 100% do que eu sei hoje , eu te garanto que 80% foi o Ivaldo  

que me ensinou. De 80% da capacidade que ele me deu e também de querer aprender o que 

aprendi de fora. 

-  Qual foi a  atitude da sua família quando você entrou para o projeto?  Que reação teve a sua 

família ? Você morava com sua mãe? 

- A minha mãe, ela sempre me deu muito apoio, ela sempre falou prá mim, se você acredita 

que isso é o que vai ser melhor prá você, faça, ela sempre falou isso prá mim, desde que fosse 

o curso de computação a fazer  aula de capoeira, ou a entrar no projeto ou a entrar na 

companhia ou a viajar para fora do país, e morar fora. Minha mãe, ela sempre me incentivou 

muito. 

 - O que você sentia na relação entre  os bailarinos e o público, nos dois espetáculos do 

projeto? Qual era a relação que se estabelecia?  

- Como assim? 

- A relação entre os bailarinos e o público, como você sentia quando você dançava? Você 

sentia alguma coisa? 

- É misterioso porque é  muito novo, claro que o espetáculo ficou pronto em oito meses que a 

gente foi prá cena. Só que você pega, no meu caso,  um garoto de 14 anos e coloca ele no 

palco, ele vira artista. O que isso significa? Será que com 14 anos realmente você tem a 

capacidade de discernir estas informações, saber que o público pagou para te assistir e que 

você a partir daquele momento você é um artista. Então ficava esta incógnita, que a gente não 

sabia muito bem o que   era, a gente não sabia que estilo de dança era aquele. Tudo era muito 

novo, então tudo era  muito precoce, os sentimentos eram todos muito imaturos. Só que por 

exemplo, depois de um tempo, que vai caindo a ficha, que você vai ligando os pontinhos, 

você vai vendo, aí vai criando sua personalidade, você realmente se coloca como artista. 

Então você já tem um respeito maior do público,  você sabe que o público está ali, que  parou 
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um tempo da vida dele para te assistir, e o público te respeita porque você está ali, dando um 

tipo de sensação diferente, experiência diferente. 

 

 

 

5.2. Entrevista com Márcio Greyk 

 

24 anos 

Nasceu em Oros, Ceará, onde também nasceram seus pais. 

Mãe: dona de casa.  Pai: empregado de uma transportadora. 

Mora em Ermelino Matarazzo, Zona Leste de  São Paulo. 

Escolaridade : Ensino Médio completo. 

 

- Você perguntou sobre o pessoal que participou do Projeto Dança Comunidade.Tem algumas 

pessoas que eu conheço, a grande maioria continua na área, trabalhando com a dança, mas 

tem muita gente que foi fazer outras coisas. Tem uns casos que deu certo, que a história acaba 

sendo bonitinha. Mas tem pessoas que seguiram seu caminho, tem um que virou crente e 

trabalha em outra coisa, tem gente que é vendedora no shopping, tem gente que é vendedor 

nas Casas Bahia. Eu não vejo que  sejam historias bonitinhas, mas também não estou dizendo 

que estas histórias sejam feias, não, eu acho apenas que é outro caminho, outra escolha, outra 

coisa no geral. Eu sou um dos casos que trabalha com a dança. Tem o Del também que até  

pouco tempo atrás também trabalhava com a dança em um grupo que a gente montou.  É o 

irmão do Edinho que te deu o  contato comigo. Até pouco tempo ele trabalhava comigo no 

espetáculo em um grupo de danças urbanas. Tem a Silvana que trabalha num grupo de dança 

contemporânea. Tem alguns casos de pessoas que continuam trabalhando na dança. Tem o 

Cid que já foi para vários países, estudar, participou de grupo na Coréia. É bem variado o 

percurso. O projeto ajuda sim, enquanto referência de formação, de estudo, do próprio mérito 

do Ivaldo da reeducação do movimento, da estrutura corporal, então isso é bacana,  ajuda. 

Porque o pessoal já pergunta, qual é a formação  que você tem ?  Tem gente que tem 

faculdade, tem gente que traça um caminho de linhas mais  populares. Tem a formação do 

Ivaldo, que no caso é nossa e que soma com as coisas que a gente fazia paralelo a isso, no 

meu caso tem as danças urbanas que é a dança de rua. 

- Você fazia dança de rua antes de entrar no projeto? 
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- Sim, na verdade eu comecei com a capoeira angola, comecei com 12 anos. A capoeira é uma 

arte muito completa, porque envolve a coisa da música, tem a coisa do canto, tem a coisa da 

movimentação, ela desperta a coordenação motora. Em seguida, com 14 anos eu entrei na 

dança de rua. 

-Você entrou no Dança Comunidade através de alguma ONG? 

- Isso, o Projeto Samaritano. Que foi onde o  Guto que é um antigo produtor do Ivaldo que 

trabalhava com ele, foi à procura destes jovens que desenvolviam um trabalho, que tinham 

este perfil, ou porque  fosse da dança de rua, ou do balé clássico, aí foram muitas pessoas 

nesta seleção e foi aí onde a gente foi selecionado. Se você pegar o primeiro livro do Ivaldo e 

listar os nomes  das pessoas, o meu está lá Marcio  Greyk -  arte-educador. Eu já entrei como 

arte-educador, porque na época na N. S. Aparecida, que foi uma outra ONG que também 

entrou, alguns adolescentes entraram também  no projeto, eu já era responsável por uma 

turma lá, e  dava alguma vivência corporal e musical para as adolescentes, então  eu acabei 

entrando lá como arte-educador.  

- Porque os  arte-educadores participaram junto com seus alunos das ONGs. 

- Isso mesmo. Nesse ano eu ia  completar 15 anos e já entrei como arte-educador. Mas logo 

depois, um ano depois que estreou o primeiro espetáculo, aí ficou todo mundo igual, acabou 

todo mundo virando corpo de baile, já quebrou  essa diferença. 

-Você entrou por qual ONG? 

- Projeto Samaritano, mas eu também dava aula nessa outra ONG que era  N. S.  Aparecida. 

- O que levou você a entrar no Projeto, por que você resolveu entrar na seleção, que 

expectativa você tinha? 

- Quando o produtor, o Guto, foi na instituição,  eu não estava. Aí quem me comunicou foi 

um amigo que falou que estava procurando,  foi  depois  que eu conversei com o Guto. A 

informação que eu tinha entendido, eu acho que todo mundo entendeu, era que a gente ia dar 

aula neste lugar com a nossa linguagem, no meu  caso  a dança de rua. Então eu falei, ótimo, 

vou lá dar aula do que eu sei.  Aí chegando lá, passando na seleção, eu e mais o pessoal, aí eu 

vi que  não era isso, que eu não ia dar aula de dança de rua  e lá eu já estava tocando no meu 

corpo, aprendendo um estilo de dança que eu nunca tinha visto, que é a coisa da dança 

clássica indiana, então, aí a gente começa a perceber, tá vamos sentar, depois de um tempo 

você começa a curtir, a gostar, porque aquilo é importante, pode  vir a ser uma profissão, e 

veio. 

- Era todo dia? 
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 - Era uma puta formação, se  colocar em horas, é muito, é  uma prática que é válida até hoje e 

tem coisas que eu passo para meus alunos adolescentes,  eu me vejo lá, vem aquela memória, 

que hoje em dia é um outro olhar, é a coisa do tempo. O tempo ele mostra, é a vivência, tem 

coisas que só  vai dar aquele clic lá na frente. Você fala agora assim, ou era alguma coisa que 

você já tinha percebido, mas que só vai cair a ficha mesmo mais prá frente. Para uns  só vai 

cair muito mais tarde, tem outros que vai cair mais cedo, cada um tem seu tempo. 

- Você teve alguma dificuldade logo que entrou no projeto por ser uma coisa diferente da que 

você já fazia anteriormente, dificuldade de entender, de aceitar, como foram as primeiras 

aulas, primeiros ensaios? 

- No começo foi bem difícil. Tem a coisa do gostar. Adolescente, com 15 anos, então o que 

você quer fazer, quer curtir, brincar, quer jogar bola, quer ficar em frente ao computador, 

jogar vídeo game, aí você se encontra todos os dias perdendo tempo entre aspas, mas é o 

contrário, você ganha. Então, você deixa, você faz uma escolha de estar ali, no começo acaba 

não gostando, não curtindo. Tipo você vai lá fica 15 minutos,  pegando no seu pé, rotação 

externa, rotação interna. Onde que é a musculatura tal,  que caminho tem. Ai pega, toca, fecha 

o olho. No começo eu não gostava, foi bem difícil. Mas como subtexto, eu sabia que aquilo 

era importante, mesmo não sabendo ainda o porquê, mas eu sabia que era importante, então 

eu sempre continuei. Uma coisa é gostar, outra coisa é saber que é importante. Então pela 

importância da coisa eu continuei. Inclusive no último ano, já gostando do trabalho, foi um 

ano que eu estudei muito, este ano eu vou pegar firme, vou me dedicar, vou fazer a diferença 

prá mim como estudo. 

- Estudar como? Em que sentido? 

- Estudar no sentido de tentar guardar tudo que é informação, estar presente nas construções 

coreográficas, em saber qual é a idéia e qual é o pensamento quando ele constrói uma coisa, o 

que está por trás disso, o que é o esqueleto. Eu falo esqueleto pensando em estrutura, estrutura 

no geral. Eu era muito curioso e como funcionava o projeto por trás daquilo. Quais eram as 

funções, da Cléo, do Guto, isso sempre  me despertou uma  curiosidade, como ele fazia para 

captar  tantas verbas, e sendo que eu participava de grupos nas comunidades que não tinham 

dinheiro e não  tinham essa confiança de outras pessoas. Nós temos um grupo chamado 

Bataquerê, e as pessoas que participavam no Ivaldo sempre eram as pessoas de destaque neste 

grupo.   

Digamos, eu tenho um grupo na minha comunidade, eu e os outros participantes deste grupo; 

quando num outro grupo de lá não temos  força, mas digamos que estas pessoas se separem, e 

comecem a fazer parte de outros grupos, lá elas terão força, por causa do nome do Ivaldo. Eu 
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falo força no sentido de estar em destaque, aparecer mais. Por  que essas pessoas unidas não 

têm o mesmo potencial, a mesma força? Foi aí que comecei, existe a produção, os contatos, o 

SESC, que é uma instituição forte, e isso que eu comecei a perceber e a pesquisar. Muita 

gente quer ser dançarino, estar no palco, quer ser artista, muita gente quer ser artista, mas a 

produção é uma coisa que falta muito para grupos que não têm este mesmo porte do Ivaldo. 

Você pega companhias independentes todas com este trabalho de produzir, vender este 

trabalho, como a pessoa escreve o projeto, dialoga,como vai buscar patrocinador, como 

defende a sua tese. No ultimo ano eu fui a fundo em observar isso, perguntar, questionar, e 

saber cada detalhe. Antes de sair eu trabalhei como monitor no Cidadança do próprio 

Bertazzo, eu fui um dos monitores lá.  

- Agora, o que eu gostaria que você falasse é como você passou do espaço do Bertazzo para 

este projeto aqui, como foi sua vida profissional após o Projeto Dança Comunidade? 

-  Logo que eu sai do Ivaldo, tres dias depois, eu entrei em outra companhia, que é a Omstrab. 

Na verdade em 2005, antes da gente fazer a itinerância na França e na Holanda, este grupo já 

tinha me convidado para assistir alguns ensaios, estar mais presente, que eles fariam uma 

turnê pelos USA.  

Na época eu não continuei indo para estes ensaios, não participando do grupo por conta que 

eu queria  muito ir para a Franca, Holanda. Logo que eu sai do Ivaldo, tres dias depois eu 

entrei nesta companhia. 

- Como se escreve Omstrab? 

Vem de homens trabalhando, aí tira o H, que a principio surgiu como homens dançando, uma 

companhia de homens, hoje em dia não, tem mulher,  tudo misturado. É o primeiro espetáculo 

construído pela companhia. Eram trabalhadores de obra. Umas três ou quatro semanas depois  

eu entrei neste projeto Fábrica de Cultura pelo convite da própria Inês Bogéa da Secretaria do 

Estado da Cultura. Aqui é um trabalho semelhante ao que a gente desenvolveu aproveitando a 

experiência lá do   Dança Comunidade. É um projeto que já tem 50 dançarinos aqui na Luz 

que é um projetinho piloto, projeto espetáculo. Mas  em outros distritos eles  chegam a 

atender  120 adolescentes, isso  em cena. Eles criam espetáculos. O objetivo é que estes 

adolescentes  passem por aulas  de dança clássica, dança contemporânea, dança africana, aula 

de conexão. Aí tem preparação física, que sou  eu que dou, mais o processo criativo que é a 

construção do espetáculo e eu também faço parte desta coisa de instigar a criação dos 

adolescentes. Já estamos no terceiro espetáculo  sendo construído. O primeiro foi Petruska, 

agora o segundo foi Vira Luz, e este último que não tem nome ainda mas estamos 

pesquisando  os ritos de passagem. A gente está pesquisando quais são estes ritos de 
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passagem do adolescente para esta transição que tem. E outros tipos de transições e outros 

tipos de passagens que ajudam na pesquisa  e nas propostas de criações coreográficas. 

- E você está fazendo isso contratado pela Secretaria de Cultura? 

- Isso. 

- Por tempo determinado? 

- Teve um edital pela Catavento onde  eu me inscrevi e passei. Eles contrataram pela CLT, 

tudo bonitinho, não tem prazo, é um projeto  que apesar de já ter um histórico, quanto esta 

nova instituição está começando agora com esta coisa de CLT, porque até então era contrato. 

Não tem prazo determinado, é um projeto que é grande, tem pretensão de continuar. 

-   O que você aprendeu com o Bertazzo que  está utilizando nesta instituição? 

-   Eu vou ampliar a pergunta não para este projeto, mas para as aulas que eu dou, em geral. 

Eu tenho um grupo de dança de rua que é chamado Zumbi Boys, e  lá a gente faz uma 

mistura. A técnica do Ivaldo é boa para preparar para não se machucar, não lesionar. Esta 

técnica a gente  mistura com o que tem as coisas da dança contemporânea,  as técnicas de 

estudo da dança contemporânea, a gente faz esta mistura para poder criar e utilizar  isso 

cenicamente para a construção de novos espetáculos. Mas a técnica em si do Ivaldo é mais 

para preparar. 

- Você usa as técnicas do Bertazzo na fase primeira de preparação do corpo? 

- Isso, para estruturar, para fortificar, para não lesionar. Eu poderia transformar a própria 

rotação do corpo em dança, isso enquanto pesquisa, mas não é meu objetivo transformar a 

técnica dele em dança. Eu não tenho este foco. Quanto à preparação é muito bom, e utilizo ela 

prá isso, é assim nas aulas que eu dou para  concentração, que é a técnica  da formação que eu 

tenho. Hoje na dança de rua eu busco um pouco disso, eu tento transformar o que a dança de 

rua tem que é semelhante à técnica do Ivaldo. Tem a coisa do apoio, transferência de peso, a 

gente pode utilizar muito bem isso. Eu vou fazer uma movimentação de dança de rua, mas eu 

posso causar muito impacto, então como eu transformo isso, que musculatura eu uso, como eu 

uso, qual é esta transferência, tem um pouco desta busca, desta procura. 

- Você continua dançando além de ser professor? 

- Sim, eu continuo neste grupo de dança contemporânea, já estou lá desde o tempo que  saí do 

Ivaldo, acho que tem quatro anos. Estou nesta Companhia, tenho este Grupo de Dança de Rua 

que eu falei, a gente concorreu a tres editais, dois da Secretaria Municipal de Cultura, que 

foram os projetos sobre programas de iniciação às artes. A gente ganhou dois. Ganhando este 

premio, foram duas verbas da Prefeitura para montagem e circulação do espetáculo. Então a 

gente construiu espetáculo de danças urbanas. E ganhamos no ano passado um edital da 
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Secretaria Estadual de Cultura. Esta coisa da produção, gerou uma curiosidade de como fazer 

isso. 

- Você aprendeu  como se mobilizar para abrir espaço? 

- Exatamente, uma coisa que até hoje eu procuro aprender, por exemplo, eu  sempre assisto as 

entrevistas do Ivaldo até hoje, e reparo muito bem na maneira que ele se coloca e o que ele 

coloca. Uma das falas dele que ele alertou, acho que há tres anos atrás, que aqueles 

adolescentes seriam os futuros profissionais. Nós, referente a nós. Ele falou uma verdade, ele 

alertou isso lá atrás. Eu fico me questionando, por exemplo, será que ele colocou isso como 

justificativa do projeto, sabe como foi, e eu poderia muito bem utilizar as pessoas que eu 

conheci, por exemplo, a Cléo, é uma pessoa que eu conheci, como eles poderiam me ajudar 

neste caminho profissional. Será que eu poderia apresentar ao SESC ? Eu ainda tenho que 

utilizar este contato.  

Como a gente ganhou estes dois projetos, a gente circulou, apresentando  em seis cidades do 

interior. Nós do grupo desenvolvemos uma didática de aula. Que a gente tem de 3 a 6 aulas 

prontas de danças urbanas, tem DVD, é uma coisa interna do grupo. Mas é um espetáculo 

pronto, mas primeiro a gente quis experienciar, a gente montou projetos paralelos, antes de 

utilizar as pessoas conhecidas, no caso a Cléo, os contatos. Para a gente aprender, e ter esta 

experiência, antes de tentar. Eu acredito que quando ele fala são os futuros profissionais, está 

embutido nesta frase, está exatamente isso, que estas outras pessoas darão credibilidade a um 

trabalho que eles mesmos  apoiaram.  

São outras referencias, são outros lugares, são outras pessoas, são outras conversas. Eu assisto 

por conta disso, porque ali eu vejo o que ele queria, e eu mesmo como  participante posso ver 

se deu certo, se não. Nesta frase está embutido que deu certo, hoje eu trabalho com isso. Sou 

professor e dançarino. 

Aí eu pretendo muito continuar nisso, eu quero dar força a este grupo de dança de rua, porque 

eu vejo que a dança de rua no Brasil cresce de uma maneira incrível. Não só no Brasil como 

no mundo. Ela é uma dança atual, se a gente pensar, ela tem 40 anos, ela é muito recente. E 

ela tem uma força muito grande, ela está acontecendo agora. Mas o mercado da dança de rua 

acontece paralelo a tudo isso. Você vê campeonatos de dança de rua, você vê a criançada, 

adolescentes de 15, 16, 17 anos fazendo movimentos corporais incríveis, você não sabe de 

onde que tem a transferência de peso, pular com uma mão. Como uma pessoa pode pular com 

uma mão de ponta  cabeça? Só uma mão apoiada no chão! Você falando isso, parece absurdo, 

mas não é não, ficou natural na dança de rua. 

- Mas isso não é problemático para o organismo da pessoa? 
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- Aí já entra na reeducação, será? Depende da maneira, se tem um  preparo, se tem uma 

musculatura, você faz isso sem se machucar, aí entra a coisa da consciência corporal, por isso 

que  ela é importante prá isso. O que eu pretendo é isso, na dança de rua ter um grupo tanto de 

estudo quanto artístico para apresentar e circular, que é uma coisa que a gente já faz, mas 

pretendo fortificar.  

- Você teria  alguma coisa que gostaria de acrescentar? 

- Acho que eu tenho curiosidade do retorno, como esse seu trabalho vai ficar. Eu vou querer 

saber. 

- Você saberá. Obrigada. 

 

 

5.3. Entrevista com Ariane dos Santos Silva 

 

- Estou aqui na Escola do Ivaldo Bertazzo e vou começar a entrevista  com Ariane. Ariane de 

quê? 

- Ariane dos Santos Silva 

- Qual é a sua idade? 

- 27 anos 

- Você nasceu onde? 

- São Paulo, capital. 

- Onde nasceram seus pais? 

- Minha mãe também é de SP capital e meu pai é de uma cidade pequena chamada Lagoa dos 

Gatos em  Pernambuco. 

- Qual a profissão dos seus pais? 

- Meu pai é autônomo e minha mãe é do lar. 

- Seu pai faz o que como autônomo? 

- Ele trabalha com peças de computador e vende para revendedoras. 

- Em que bairro você mora? 

- Jardim Cidade Tiradentes, Zona Sul. 

- Quantas pessoas moram na sua casa? 

- Cinco 

- Você tem irmãos? 

- Um irmão e uma irmã 

- Qual é o seu nível de escolaridade? 
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- Somente concluí até o ensino médio.  

- Você está empregada atualmente? 

- Sim, ainda bem. 

- Onde? 

- Eu trabalho na Cia Teatro Dança  Ivaldo Bertazzo. 

- São remunerados pela CLT? 

- Sim, totalmente 

- Você já esteve desempregada antes? 

- Já 

- Com que idade, você se considerou desempregada? 

- Meus 25 

- Você procurava emprego e não encontrava, ou como é que  era? 

- A gente teve uma pausa aqui na Cia e aí eu fiquei um mês desempregada e fiz outros 

trabalhos todos envolvidos com dança. Aí teve a retomada aqui de novo, aí teve audição de 

novo, testes. 

- Você nunca trabalhou em outra coisa que não fosse dança? 

- Não, ainda não, exceto dar aula, mas tá tudo vinculado. 

- Você participa de alguma associação ou movimento no bairro onde você mora? 

- Não 

- Nunca participou, nenhuma ONG? 

- Não 

- Você foi indicada por quem para fazer o teste para entrar no projeto? 

- Foi por uma ONG, da qual eu participava mas que não fica no meu bairro, ficava na zona 

Leste. Eu tive conhecimento dela, fui fazer curso de teatro lá, e daí o Ivaldo ficou sabendo 

desta ONG e convidou para fazer audição para o trabalho dele. 

- Então você estava ligada a uma ONG, mas não no seu bairro? 

- Exato 

- No bairro de? 

- Ali no Belenzinho 

- Qual o nome da ONG? 

- CAAC – Centro Alternativo de Arte Cidadania 

- Vocês todos foram indicados por ONG? 

- Exato 

- O Bertazzo começou a procurar através das ONG’s. 
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- Foi 

- Você agora não participa de nenhuma ONG? 

- Não 

- Como e por que você  entrou no Projeto Dança Comunidade? 

- Eu fui nesta ONG atrás de curso de teatro gratuito, por isso é longe da minha casa, e estando 

lá o Ivaldo teve conhecimento da ONG, foi conhecer, gostou e convidou as pessoas que 

participavam desta ONG para estar fazendo o teste com ele. Eu até então não conhecia ele, 

nem o trabalho dele, nada. Simplesmente o diretor da ONG falou: ele vai querer fazer um 

espetáculo com vocês, com o pessoal daqui, quem tem interesse, vai  ser legal, vai ter ajuda de 

custo, vai ter condução e alimentação. E eu me interessei e foi assim  que eu fui parar lá no 

SESC Belenzinho onde eram feitos os testes.  

-  Você já dançava antes? 

- Não 

- Nem nesta ONG? 

- Não, eu estava há um mês na ONG quando aconteceu  o convite. 

- Você foi  para fazer teatro mas ainda não tinha feito praticamente nada? 

- Não, ele tinha ambição, o diretor da ONG, de fazer um espetáculo que se chamava Mil 

Operários em Construção, na verdade era um misto de corporal com teatral. Não tinha tanto 

conhecimento nem entendimento na época, mas a idéia era essa, ele juntar mil pessoas com 

muito trabalho corporal para fazer este espetáculo. Então ele tinha esta pressa, este anseio de 

juntar essas mil pessoas. E eu cheguei bem na época que estava esta montagem. Então ele já  

colocou, eu estava há um mês e já apareceu o Ivaldo também e eu fui embora. 

- Como foi o teste com o Ivaldo, porque você ainda  não fazia trabalho corporal, como você 

conseguiu passar no teste? 

- Não sei como, porque eu sou muito nervosa, eu tenho o psicológico muito fraco para estas 

coisas de pressão, mas nós éramos muitos também, então eu acho que acabava me sentindo 

um pouco à vontade achando  que não era  tão vista. Então quando eu não estava muito 

exposta eu ficava mais confortável de tentar entender, correr atrás, porque eu sempre gostei 

muito de música e o trabalho dele tem muita  percussão corporal. Então a primeira vez que eu 

vi eu fiquei encantada, porque no primeiro dia que eu cheguei, eles mostraram uma 

coreografia e falavam   “vocês têm que aprender isso  em um mês”. Eu fiquei, nossa, 

encantada, eu quero, é isso que eu quero. Corri atrás, não sei como passei, muitas vezes  

achava que não iria conseguir. 

- O que eles pediam  para fazer no teste? 
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- O teste pede muita coisa de coordenação motora, de atenção, o que eu  sinto mais  é essa 

coisa de tempo e espaço, como você pode ocupar o espaço com o corpo baseado numa 

coordenação motora, acho que basicamente era isso. 

- Então aí você descobriu que  podia dançar? 

- É 

- Quando você entrou o que você esperava do projeto, era como se estivesse entrando para um 

emprego, para você equivalia a um emprego? 

- Pra mim equivalia sim a um emprego por mais que ao meu redor na minha vida particular as 

pessoas insistiam dizendo que não, mas para mim equivalia sim porque por  algum momento 

diante da minha imaturidade da época, alguns momentos que eu não quis tratar como 

emprego, meus pais foram e me colocaram nos trilhos de novo. Digo, situações, como:  hoje 

eu não vou porque minha família vai viajar e eu queria ir  junto. Minha mãe: “onde você 

pensa que vai? Não, hoje você tem ensaio”. Outras pessoas faltaram. “Não, eu fui a uma 

reunião lá e eles falaram que não pode faltar. Não importa se outros faltam, você não vai 

faltar, você ganha prá isso”. Eu sempre acreditei que fosse um trabalho, emprego, mas por 

conta da minha imaturidade em alguns momentos que eu não queria dar credibilidade prá isso 

meus pais sempre me colocavam  de volta nos eixos. 

- O que vocês recebiam, vale transporte? 

- Isso, a gente ganhava lanche. 

- Tinha uma ajuda de custo? 

- Isso 

- Era mensal? 

- Isso 

- Quanto vocês recebiam naquela época? 

- 100 reais, se eu não me engano. 

- Há 8 anos atrás você tinha 19 anos? 

- Isso porque a gente falou  de Dança Comunidade, porque na verdade eu entrei um pouco 

antes, ele teve um trabalho anteriormente do Dança Comunidade, foi o Projeto Mãe Gentil. 

- Do Rio? 

- Do Rio, só que ele também fez um trabalho em São Paulo ao mesmo tempo  e eu entrei 

nesse projeto. 

- Você foi selecionada prá este e desse você já  ficou para o Dança Comunidade? 

- Então, desse eu tive que correr atrás, porque foi isso que aconteceu, ele fez o projeto em São 

Paulo e Rio ao mesmo tempo, tinha patrocínio para isso, e para ele seguir adiante o patrocínio 
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só iria continuar para um lugar e que foi no Rio que aconteceu. Então eu peguei e fui atrás, 

vim para a escola dele, eu quero aprender, e fiquei estudando, trabalhando o método dele até 

que ele voltou para São Paulo com o Dança  Comunidade e aí eu vim a participar também. 

- O que você esperava quando você entrou no projeto, qual era sua expectativa? 

- Eu acho que na época eu só pensava em aprender aquilo que  tinha visto. Eu achei bonito, 

fiquei encantada, gostei muito mesmo. 

- E como era sua vida antes de entrar no projeto ? 

- Antes disso, tinha uma vida comum, estudava escola normal, escola do Estado, e ficava 

pedindo para meus pais me colocar em aula de teatro, essas  coisas assim. Quando tinha 

condições financeiras eu fazia algumas aulas de teatro em alguns lugares bem bacanas, antes  

era isso a minha vida. 

- Você sempre gostou de teatro? 

- Quando eu era criança eu sempre quis ser bailarina, e aí quando eu fiz 7/8 anos eu achava 

que eu não poderia mais  ser porque eu achava que era velha para aquilo. Mas era falta de 

conhecimento, porque eu achava que balé era aquela coisa do tchu tchu, da sapatilha, e eu via 

todas as meninas que eu conhecia começavam com 3,4 anos, então, eu falava com 7 eu não 

consigo mais, então agora eu quero ser atriz. Agora quero ser atriz e  ficava falando o que eu 

queria, como eu insistia, eles viam que era verdade e investiam o quanto podiam e  viam que 

eu levava a coisa a sério, tudo. Até  conhecer o Ivaldo, eu nem lembrava que um dia eu  

queria ser bailarina, foi dando entrevista um dia que a moça perguntou você nunca pensou em 

dançar?  Foi aí que eu retomei a história. Fui ter conhecimento mesmo com 14 anos, que foi a 

idade que eu comecei, eu não tinha conhecimento de que dança é uma coisa tão ampla, eu 

pensava em balé, balé,  dança é balé. Mas a dança é um mundo muito gigante, então quando 

eu vi algo que eu podia estar fazendo, que eu gostava, sentia dificuldade, mas uma dificuldade 

prazerosa para mim, aí eu me apaixonei muito, fora o próprio estético, que quando eu vi, eu 

falei, eu quero fazer isso, foi a primeira coisa que eu pensei, eu quero saber fazer isso. 

- Você tinha uma vocação desde  a infância... Como era a sua vida antes e depois de entrar no 

projeto, o que mudou na sua vida quando você começou a trabalhar no projeto? 

- Eu acho que uma das coisas para mim que eu consigo ver muito, foi  a minha própria auto-

estima, que eu tinha um corpo muito magrinho já com essa idade, imagina quando eu era  

novinha, eu era um pauzinho. Eu sempre tive muita vergonha do meu corpo e no trabalho 

sempre teve esta coisa de todo mundo é igual, cada um com seu corpo diferente, mas dentro 

das suas diferenças todo mundo é igual, é ser humano, tem duas pernas, coisa comum, não era 

nada falado,  mas algo que eu fui lendo, era um lugar que me deixava à vontade com meu 
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próprio corpo, sendo que  não era todo mundo com o corpo igual ao meu. Acho que isso me 

marcou muito, até por ser minha adolescência, eu tinha muita dificuldade com o meu corpo. E 

foi quando eu comecei a me aceitar, mas o que eu acho mais interessante, é isso, era um lugar 

onde não tinha muita gente magrinha, mas eu me sentia à vontade, não de achar que eu achava 

que era mais bonita, simplesmente me sentia à vontade. Não usava roupas muito curtas na rua, 

na minha vida particular. E lá eu fui buscando isso até porque para dançar você fica mais 

confortável, roupas mais coladas, a gente vai vendo que não é só o estético, também  é mais 

confortável, a mudança maior foi esta auto-estima. 

- Alguém alguma vez te chamou de magrela no grupo, ou o Bertazzo alguma vez falou que 

seu corpo  era magro demais? 

- Não, no grupo, lógico que  tem estas brincadeiras, mas nada ofensivo, porque você aprende 

que não muda nada, magrela eu sou mesmo, então para mim tanto faz chamar de magrela, 

magrinha, magricela. O Ivaldo ate brinca, você está muito gordinha, mas nada ofensivo 

porque ele tem este jeito de acarinhar.  

- Ele tem muito respeito  pelas pessoas. Cada um é um. 

- Ele tem, principalmente quando  você está em busca de algo para você, acho que ele não 

gosta muito daquela  que tem um corpo morto, independente de ser magra, gorda, baixa, alta, 

um corpo que não quer ser trabalhado, talvez isso incomode, não posso falar por ele,  talvez 

isso o incomode. 

- Se pedir para você descrever sua experiência no projeto, o que você consideraria a coisa 

mais importante? 

- Acho que é o desafio pessoal, particular, porque dentro de um grupo de um projeto onde 

você tem remuneração, embora seja um projeto é um trabalho, você tem um convívio diário 

com muitas pessoas que foi o Dança Comunidade. Estávamos na adolescência, cada um com 

uma cabeça, é  muito gozado de observar, até questões regionais, pessoal da leste que é meio  

parecido entre eles, que é diferente da norte que são parecidos entre eles e assim por diante. 

Acho que o desafio maior é aprender a respeitar o espaço do outro e também se dar o respeito. 

- Mexe com a questão psíquica, com a identidade, você falou auto-estima? 

- É um trabalho interior muito grande, muito forte, principalmente prá quem tem a coisa meio  

aberta prá situação, eu vejo assim, tem gente que não leva tão a sério, eu sei que sou assim, 

tem gente que leva mais uma coisa corporal, prá mim também tem um ganho muito corporal, 

mas tudo prá mim vem para dentro. Eu acho bem difícil, mas também muito legal. Porque 

dentro da dificuldade é como uma dança, dentro da dificuldade, no momento que você 

consegue, que você sente que você atinge o alvo, como a auto-estima, então, quando você está 



 97

com dificuldade, digamos, de dividir um armário com uma pessoa que quando é sua amiga é 

tranqüilo. Só que dividir todo dia, e aquele dia aquela pessoa deixa de um jeito e você de 

outro, no momento que isso já não importa mais é muito prazeroso.  

- A parte psíquica e a técnica de trabalho corporal, comparando as duas, como se 

relacionavam? 

- Acho que  não pode separar, porque independente de qual área, foi uma dificuldade prá 

mim, porque é gozado, eu tenho este corpo de muitas coisas que se falam, “ah! eu sou 

bailarina, ah! logo dá prá ver, com este corpinho”!  Dentro do meu  corpinho que todo mundo 

fala, eu tenho minhas dificuldades, os meus obstáculos. Todo mundo acha legal,  “pessoal prá 

dança tem que ser magrinha”. Eu era o contrário, eu tinha vergonha de ser magrinha. Os dois 

caminham juntos, quando você está bem interiormente você transparece isso por fora e vice-

versa, não tem como separar, pelo menos pra mim eu acho difícil. 

- Como eram as aulas e os ensaios com o  Bertazzo durante o projeto? O que mais lhe 

chamava atenção na aula, o que você mais gostava? 

- O que mais me chamou atenção é a energia dele, ele não faz sem querer, ele sabe, ele sabe 

como puxar esta energia, muitas vezes não só na fala, o próprio gesto, “este gesto vai fazer 

com que eles  se concentrem,  que eu tire deles a vontade, a raiva, o sentimento que eles 

precisam” no momento, coreograficamente ou até não sei, enfim. Mas acho que 

energeticamente para mim era o que mais me chamava atenção, que no começo por eu ser 

nova passava brincando, e depois eu começava a observar, você às vezes começa com o corpo 

meio cansado e termina com o corpo empolgado, às vezes você começava querendo aprender 

e saía sabendo muito, como ele conseguiu? Enfim, com a idade, com o amadurecimento, pelo 

interesse em dar aula também, você vai observando mais, querendo entender mais, isso 

sempre me chamou atenção, da inteligência dele, amplamente, como ele é inteligente 

principalmente no sentido energético. Não necessariamente em palavras, mas muito com o 

corpo...Você assistiu algum espetáculo pessoalmente? 

- Assisti a tres pessoalmente. Os que eu mais gostei foram os do Projeto. 

- Para a gente é sempre uma nova fase, a gente gosta de todos. 

- Em Corpo Vivo vocês pareciam mais profissionais, eu senti uma diferença de qualidade, 

“eles agora são mais profissionais”. Um domínio maior sobre a técnica.O que mais lhe 

chamava atenção no método de ensino? 

- Do método pessoal dele, energeticamente, mas a  questão fisioterápica dele também sempre 

fui encantada, essa coisa onde ele explicava duma questão mais funcional, e não tanto 
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estético, que lógico que acrescentava esteticamente, mas essa idéia de este músculo vem prá 

cá, este osso seria melhor rodar mais um pouquinho prá lá, isso sempre me interessou muito.  

- Saber fisioterápico que é um saber sobre o corpo, onde estão os ossos, como funcionam... 

- O próprio funcional dele, você vai tendo conhecimento deste funcional, acho que isso vai 

acrescentando, chegando nesta idéia do corpo vivo, quanto mais conhecimento você tem, mais 

você administra, mais você domina.  

- Você tem esta experiência da escola, como você compararia a escola pública onde você 

estudou e a escola do Bertazzo? 

- Nossa! É difícil essa, porque para mim é totalmente diferente. 

- Totalmente diferente por quê? 

- Acho que já começa onde a aula aqui é em movimento. Lá eu acho que  também é em 

movimento a partir do momento que você tem idéia que você está escrevendo.  Mas eu acho 

que aqui a aula é bem diferente, porque é em movimento, a gente está conversando alguma 

idéia com o corpo junto, com a fala, lá é uma coisa mais de ler e escrever, muito mais cabeça. 

Não que aqui não seja, isso que é  difícil,  para comparar assim é muito  difícil,  bem 

diferente.  

- Aqui vocês na aula  usam tudo, a cabeça, o corpo, as palavras,  tudo? E lá vocês só usam a 

cabeça? 

- O corpo é pouco,  na verdade ele fica mais estacionado, infelizmente, você vai  adaptando, 

porque cansa, porque o estático cansa, pelo menos a gente aprende aqui, quando você está 

parado é  ideal  você fazer algumas oscilações, não deixar exatamente estático,  estacionado.  

E isso lá é o contrário, você pega um papel, uma caneta, você se fixa tanto naquilo ali que 

você esquece todo o resto. Aqui não, enquanto eu estou usando minha cabeça, a minha cabeça 

está sendo usada com a perna levantando para um lado e o braço levantando para o outro. 

Então você não pode em nenhum momento relaxar. 

- Você  separa o seu  corpo da sua mente? 

- Não, é tudo junto o tempo todo, e depois de treinado fica legalzinho. Tanto é que em época 

de montagem a gente sai exausto, não só de corpo, a cabeça parece que dói, você tem que 

decorar as coisas novas pro dia seguinte, tentar resolver, tentar resolver a sua dificuldade do 

dia, que todo mundo conseguiu ir para um lado e só você não conseguiu. Aqui é o tempo todo 

corpo e cabeça junto e lá acho que é  muito mais cabeça. 

- Depois que você começou a trabalhar no projeto o que significa para você a palavra corpo e 

a palavra mente? 

- Você diz dentro do trabalho, aqui dentro? Eu acho corpo e mente, os dois  trabalham o 
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tempo todo aqui. Aliás depois de uma série de repetições, digo, quando a gente está em 

espetáculo em cartaz muito tempo, por um certo momento o seu corpo ele quer ir sem a 

mente, porque durante repetições é muito difícil, é um trabalho muito árduo você manter em 

alerta 24 horas. Exatamente por isso se trabalha o tempo todo  corpo e mente  porque quanto  

menos se distanciarem, menos lesões você cria através do trabalho conjunto. Se você deixar o 

corpo fazer o que ele quiser, se você também não pensar, estraga o que faz, é difícil. 

- O que a escola do Bertazzo poderia sugerir como mudança para a escola pública, mudança 

para melhor? 

- Com certeza é o que a gente falou um pouco atrás, tirar o corpo da estática, eu sinto que o 

fato de eu ter que pensar que perna, que braço vai, eu fico muito mais presente dentro de uma 

sala e muito mais presente comigo mesma. Você pode colocar umas coisas corporais quando 

o aluno faz um tempo que já está numa mesma aula, dar uma levantada, dar uma espreguiçada 

e fazer uma coisa conjunta mesmo para buscar esse interesse do aluno. Desafios,  por 

exemplo, hoje a sua lição é quem é destro  faz com a mão esquerda, criar uns desafios diários, 

de posições diferentes, onde você não está perdendo nada, só está acrescentando. Se você 

sempre escreve com a mão direita, o seu pescoço vira para um lado, seu corpo vira para outro, 

a esquerda   vai exigir outras coisas de você e você não cria esses vícios corporais que estão 

todos dentro da inércia  de uma aula. 

- Vida é movimento. De tudo que você aprendeu no projeto o que seria o mais importante, o 

que você mais aprendeu? 

-  Eu acho  que o que mais eu aprendi foi que eu tenho que me conhecer. 

- Teria sido esta a principal transformação na sua pessoa? 

- Com certeza, esta busca de um conforto pessoal comigo mesma, seja dentro de uma situação 

psicológica ou de uma situação corporal, uma satisfação pessoal, um conforto, um bem estar. 

- Você falou que era muito agitada. Nesta agitação você percebeu alguma mudança? 

- De eu  ficar mais tranqüila? 

- É 

- Eu acho que sou uma pessoa agitada mas não é para um lado ruim, é muita energia para 

gastar. Não é uma agitação que  incomoda. Na verdade  nem muda tanto. A gente tem uma 

professora que fala uma coisa muito legal, que é a Suzana Mafra; ela falou que energia gera 

energia, quanto mais você fizer com prazer e com gosto,  vai te dar mais vontade. Então acho 

que esta empolgação não diminui tanto pelo fato desta busca de estar conseguindo algo, 

conseguindo, só estimula mais e mais. Vai querer mais. Vou continuar agitada. 
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- Eu já entendi o que significa quando você fala agitada. A participação no Projeto abriu 

possibilidades de novas atividades remuneradas prá você? 

- Com certeza. Quem tem o conhecimento maior do Ivaldo tem noção, não só da importância 

do valor que é  todo o ensino que ele traz, quando você fala que você tem conhecimento do 

método dele, a pessoa te dá uma oportunidade, e realmente acredita  e vê que você tem,  se 

empolga. Imagina, isso abre muitas portas principalmente para quem tem este conhecimento 

do trabalho dele. 

- Você chegou a buscar alguma atividade, algum emprego nesta área? 

- Sim, tive trabalhos com jovens. Eu fiz há pouco tempo um trabalho com jovens do metrô 

que o Secretário do Transporte estava querendo reinventar, colocar uma coisa mais  lúdica no 

metrô. Até agora a gente  em algumas situações a gente encontra poemas, em certos horários a 

gente encontra grupos de música, uma apresentação ou outra. E daí eu entrei para esta grade 

por um  tempo onde eu ensinei jovens cidadãos que são pessoas que estão no primeiro 

emprego dentro do metrô. Aquele pessoal que ajuda o pessoal de mais idade, que ensina o 

caminho, ajuda os deficientes. Eu tive um trabalho com eles, e eu acredito que o trabalho do 

Ivaldo ajudou. 

- Este trabalho foi remunerado? 

- Foi 

- Pela Prefeitura? 

- Foi pela Prefeitura, no meu caso foi particular, era terceirizado. 

- Teve alguma outra atividade remunerada? 

- Eu já trabalhei também pro DRT - Delegacia Regional do Trabalho. Fiquei substituindo uma 

moça lá por um mês, que era outra coisa, não era tanto de dança, era um trabalho mais 

burocrático, papelada, mas ainda assim era relacionado a pessoas que tinham que fazer testes 

para obter o seu DRT de dançarino, bailarino. Sempre uma pessoa  fala para outra, ela é  

legal, já trabalhou com o  Ivaldo, pessoa de confiança. Eu também já dei aula de baby class, 

de balé, eu era professora substituta de balé. 

- As crianças eram baby mesmo? 

- Eu  estava com meninas de 6/7 anos. 

- Se  não fosse por este contato com o  Projeto, você não teria conseguido esses empregos 

provavelmente? 

- É difícil saber,  porque eu acho que a  pessoa que sou é um misto da minha personalidade  

com as oportunidades que me foram dadas, com as oportunidades que eu agarrei também.  Eu 

acho que o Ivaldo ele  tem muito conhecimento, muita história,  muita inteligência, ele tem 
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muito de tudo para dar e ele dá, não só ele tem para dar,  ele dá, ele dá tudo, ele dá este 

conhecimento em relação à energia, pessoal, psicológica, corpo então nem se fala que é o 

principal, fisioterápico, ele está ali dando prá quem quer.  Eu estava no lugar certo,  na hora 

certa e  com a pessoa certa, ajudou a ser quem eu sou. Porque o fato de  ele dar também eu 

tenho que querer receber para chegar em algum lugar. Imagina, tem aquelas empresas 

enormes que você sabe, trabalhou naquela empresa a pessoa tem que ser boa, mas cada 

funcionário vai ser de acordo com o que o patrão exigir, de acordo com o  que a própria 

pessoa se exige. Não tem muito como saber, porque eu sou um misto  do que ele deu e com o 

que eu quis buscar e com o que eu consegui captar. Juntou. 

- Qual foi a atitude da sua família ao ver você entrar neste projeto, antes, durante e depois? 

- Foi muito legal, sempre deram muito apoio, todo mundo.  É muito tempo, oito anos é muita 

coisa. Para a gente que está dentro acaba que passa rápido. Mas se você faz uma retrospectiva, 

você fala, nossa, eu já passei por tudo isso. Então, da mesma forma, que aqui dentro a gente 

passa muita coisa, dentro de casa a gente passa muita coisa. Eu já tive varias situações, 

estando aqui dentro, eu já tive várias situações na minha casa. E uma delas foi a necessidade 

financeira onde estava  todo mundo desempregado. E eu tinha uma irmã que participava junto 

comigo no projeto, então, era meu pai e  minha mãe desempregados e duas filhas 

consumindo. E tinha meu irmão que na época fazia faculdade e trabalhava. Meu irmão abriu 

mão da faculdade dele  para poder ajudar nós duas. Muitas pessoas da minha família 

começaram a questionar. Porque em casa começou a ter falta de alimento e todo  mundo 

ajudando, só que as duas continuando  lá dançando, esta era a visão que as pessoas tinham, 

como se não fosse um trabalho. E meus pais sempre apoiavam junto ao  meu irmão. Por um 

momento, é muita pressão, difícil, adolescência e tudo. Por um momento eu  e minha irmã 

pensamos em desistir, vamos ajudar, vamos trabalhar em outra coisa e não é fácil  porque 

você vê outras pessoas falando. 

- Você já se emocionou, já tem um pouquinho  de lágrimas nos olhos. Deve ter sido uma 

situação muito difícil. 

- Deu para superar, porque a minha mãe de novo colocou a gente nos eixos. Quando a gente 

falou: “a gente não quer mais, a gente vai sair”.” Porque vocês vão sair”?  “A gente sabe que a 

situação está difícil,  a gente sai, trabalha em alguma coisa, corre atrás, e quando a situação 

der uma estabelecida a gente volta”. A minha mãe não deixou, falou que não era assim, 

porque ela sabe que infelizmente o ser humano é uma bola de vício e a gente vai ficar 

dependente do dinheiro e que enquanto esse fosse o nosso sonho e tivesse arroz e feijão em 

casa, não estava passando necessidade, isso não é passar necessidade. Ela não deixou a gente 
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sair e aí a gente falou, não, se ela está acreditando, a gente tem que mostrar prá ela que vale a 

pena e sempre seguimos  correndo atrás. Eu sempre choro,  hoje eu falei  hoje eu não vou 

chorar. Falar dos meus pais para mim é... 

- A sua relação com eles é muito boa, é muita afetuosa? 

- É muito boa, é um afetuoso de outra maneira,  lá em casa a gente não tem esta  coisa de 

abraçar e beijar,  que eu já tenho  em mim e faz falta dentro da minha casa, mas como eu falei, 

você vai aprendendo a respeitar e entender as pessoas. Então, dentro do que eu posso, eu corro 

atrás, tento quebrar um pouco esta parede, mas é a forma deles de mostrar que amam é assim, 

apoiando, estando ao lado, eu aceito de braços abertos, para mim é o mais importante. Da 

mesma forma que se amanhã, se isso aqui não for suficiente para mim, não digo 

financeiramente, que graças a Deus não é meu foco, nunca foi, mas se não tiver me 

preenchendo enquanto  pessoa e eu também  quiser abrir mão disso aqui,  eles vão estar do 

meu lado,  vão sempre querer me colocar no trilho e mostrar um lado muito mais responsável, 

muito mais verdadeiro. Você  sempre precisa de alguém mais estável do lado e eles são essas 

pessoas, sempre do lado. 

- Quando você dançou pela primeira vez no espetáculo do projeto o que você sentiu em 

termos de relação entre o corpo de bailarinos no palco e o público?  

- A sensação que eu tinha era que eu conseguia passar o que eu estava sentindo, você sente 

que está gostoso, está legal. Eu acho que isso é o que eu sentia deles, eles vão olhando você  

de uma forma, tão simples, mas  é legal, é gostoso. A sensação que tive no primeiro dia de 

teste, a sensação que eu tenho deles comigo, eu queria saber fazer isso, ao mesmo tempo que 

parece uma coisa difícil, dá para ver que eu posso, eu acho que esta sensação deles é isso: 

“por que eu não faço  isso? Por que eu não sei fazer isso”? Mas ao mesmo tempo eu acho que 

eles conseguem ver que é uma coisa palpável, que dá para fazer. Talvez seja isso, “se dá prá 

fazer porque eu não faço isso” ? 

- Na verdade todos deveríamos  fazer trabalho corporal. Mais uma  relação entre  palavras. 

Lembra que eu te perguntei sobre a relação corpo e mente, então eu gostaria  que você 

refletisse em torno da  relação entre movimento, gesto e dança? 

- Eu acho que quando você põe movimento dentro de um gesto vira dança, basicamente eu 

acho que é isso. Eu lembro  quando eu comecei a dirigir, que a primeira vez que eu peguei a 

Marginal eu fiquei encantada, com medo e encantada, porque  quando eu olhei no  retrovisor, 

você vê os carros cada um indo para um lado, parecia uma dança, eu acho que qualquer gesto 

dentro de um movimento vira dança, então eu achei, agora um carro passa para a esquerda e 

outro passa para a direita. Então eu acho que no dia a dia a gente dança o tempo todo. Mas é 
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aquilo que eu falei, o fato de você  estar fazendo todo dia a mesma coisa, da repetição, isso cai 

em uma coisa mais corporal do que mental. Então o gesto quando ele é pensado  ele acaba 

criando um movimento e vira uma dança, acho que o dia inteiro, o tempo todo, que a gente 

está em movimento com qualquer gesto, a gente está dançando, só não tem plena  consciência 

disso. Que quando tem fica uma beleza, aquela pessoa hoje está diferente, ela está tão 

consciente do gesto, do movimento  que ela vai fazer, fica uma coisa dançada. Acaba 

reluzindo.  Acho que é isso, é a visão que eu tenho. 

- Qual a relação entre as palavras  identidade e autonomia? 

- Eu acho que dentro do projeto,  quando  se cria uma identidade tanto de grupo quanto de 

pessoa, você vai se entendendo, se conhecendo, você vai ganhando uma identidade própria e 

aquela história de quanto mais autoconhecimento, quanto mais propriedade de quem você é, 

você  tem mais autonomia. O próprio gesto, quanto mais propriedade você tem, você ganha 

uma  autonomia dentro disso.  Conforme eu fui ganhando uma identidade,  vendo que era 

aquilo que mesmo que eu queria, que era aquilo que eu gostava, que eu não precisava subir na 

ponta do pé e nem usar tchu tchu, você vai ficando  à vontade, eu sou essa e não deixo de ser 

bailarina porque eu não ponho tchu tchu. Sou bailarina também, você ganha uma autonomia 

dentro disso. 

- Agora a relação entre as palavras individualidade e comunidade, como é que você vê? 

- Dentro do que eu acho prá mim, para você ser uma pessoa, estar presente dentro de uma 

comunidade, você tem que ter a sua individualidade, se você não tem você trabalhado, porque 

a comunidade é você estar ali para ajudar, para acrescentar, para transformar, prá encaminhar 

uma situação e para isso você tem que ser você próprio, ter o autoconhecimento,  uma certeza 

de você. 

- Você acha que se complementariam? 

- Se complementam. 

- Mas você não acha que  são conflitivas? 

- Exatamente, se complementam também, mas é a parte do ganho, quando você ganha você 

chega nesta complementação, porque até então para você chegar nisso acho que  tem muita 

estranheza. A comunidade é aquela coisa com todo mundo, prá todo mundo,  individualidade 

é muito perigoso, você se perde muito dentro do  que é individual e egoísmo. Ate você poder 

ponderar a situação dentro do que é o quê.  

- Nós terminamos, eu queria  saber se você teria alguma coisa a acrescentar independente do 

que eu perguntei, sua experiência dentro do projeto. 
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- Para mim uma experiência muito grande, me mostra muito quem eu sou hoje e eu torço 

muito para que outras pessoas tenham a oportunidade e abracem a oportunidade. Como eu 

disse não falta é gente prá dar,  tanto coisa boa quanto coisa ruim, essa coisa do individual, 

você tem que se conhecer, buscar muito dentro de si, e dentro do que você é, do que você 

acredita receber o que tem de bom que as pessoas têm prá dar, porque sempre tem. Tem o 

ruim, tem o bom. Para você buscar, você consegue, porque oito anos não é fácil. Cada 

dificuldade que você passar, se  você der as costas, dentro de toda a situação, de toda 

dificuldade, de toda alegria tem a parte boa e tem a parte ruim. É isso, você buscar sempre, 

estudar a melhor parte  dentro do  que você acredita, ver  o que aquela pessoa tem prá dar e 

absorver. 

- Quem é a sua irmã? 

- Não está mais, ela saiu. 

 

 

5.4. Entrevista com Rubens Oliveira Martins 

 

26 anos 

Nasceu em Vila Velha, Espírito Santo. 

Os pais nasceram no interior de Minas Gerais. 

Mãe: cozinheira.  Pai: músico. 

Mora no Bairro de Pompéia em São Paulo (saiu da periferia por ser muito longe da região 

onde trabalha agora). 

Escolaridade: Segundo Grau completo 

Com doze anos era vendedor de pastel numa banca. 

Entrou para o Projeto indicado por uma ONG em Campo Limpo (Projeto Arrastão). 

Tinha então dezessete anos e já desenvolvia atividades  nessa organização. Durante todo o 

Projeto, até hoje, não se desligou dessa ONG, continuando a desenvolver pequenos projetos 

de curta duração. Sua primeira impressão sobre as atividades no Projeto Dança Comunidade 

foi o estranhamento: embora conhecesse algo de dança “não entendia nada do que se 

passava”. Para ele, era tudo muito diferente. O mais importante durante o Projeto foi a aprendi 

zagem da convivência social, do que é uma vida comunitária 7. 
___________________________________________ 

7 Até este ponto esta entrevista teve que ser reconstituída pela memória da entrevistadora porque uma falha no 
gravador impediu a  gravação.  



 105

- Havia muito conflito entre os adolescentes do Projeto no começo, era uma paulera, tinha 

muito quebra-pau quase todos os dias. Mas aos poucos isso foi diminuindo. É que cada um foi 

mudando e como consequência o grupo mudou, ficando menos conflitivo, mais harmonioso. 

Um grupo só pode mudar se as pessoas mudam individualmente. 

Tomei plena consciência disso no dia da estréia de Samwaad, quando encenamos a cobra. 

Sem cooperação e entendimento entre as pessoas não sairia cobra alguma e sim uma bagunça. 

O erro de um em algum ponto da cobra leva a ‘erros’  de outros ao longo de toda a cobra. 

Nela a harmonia dentro do grupo é fundamental para que se construa e exista. É fruto do 

trabalho coletivo e solidário. Tive uma clara percepção de que todos tínhamos mudado 

quando vi a cobra deslizando tão bem, sem falhas, num conjunto harmonioso. Aí percebi que 

no método de Bertazzo não se pode separar o que é técnica do que é desenvolvimento 

humano. Nesse método as duas coisas são uma só. 

- Quando acabou o Projeto Dança Comunidade e o Ivaldo resolveu abrir a    Companhia, 

como ficou a sua situação?  Você ficou na Cia? 

- Fiquei. 

- Conta como foi o processo. 

- O que eu senti foi que o Ivaldo tinha essa necessidade, até mesmo porque o projeto foi 

evoluindo. A gente realizou o primeiro Espetáculo Samwaad que foi um sucesso absurdo que 

a gente não esperava. A gente viajou para França, Holanda, o que foi fantástico. E daí para o 

segundo espetáculo,  o Ivaldo, como nunca fica parado, ele está sempre querendo uma  

evolução do trabalho, eu vi que naquele momento ele sentiu uma necessidade de 

profissionalizar,  até mesmo porque  não se acredita, na sociedade que a gente vive, não se 

acredita na evolução do trabalho com o jovem, principalmente de periferia, e na 

profissionalização dele na dança. Eu acho que ele também quis mostrar que isso é possível 

num método super especial, método organizado para mostrar que é possível sim fazer um 

projeto social se transformar numa companhia com bailarinos profissionais. Neste momento 

foi a preocupação dele. E eu achei que  caiu   perfeitamente bem porque a gente também não 

se  sentia  profissional, mas  pronto para enfrentar este mundo. Porque quando você vira 

profissional você tem outras companhias  que você  vai acabar competindo, tanto teatro 

quanto projetos, editais. É um mercado de trabalho. Acredito que todo mundo estava pronto 

alí para enfrentar e prá começar a conhecer este mundo. Até então era um Projeto que a gente 

tinha toda a assistência do Ivaldo, e sendo meninos, aprendizes ali. E depois eu acho que este 

grupo começou a se transformar de Projeto para uma Companhia. O que eu senti da 

Companhia é que eles estavam realmente, as meninas e os  meninos que estavam juntos 
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comigo, estavam abertos prá isso. Para mim foi um presente este título  e essa 

responsabilidade a mais. Porque eu acho que para o  jovem que está focado nisso, ter uma 

responsabilidade a mais, requer dele uma trajetória ainda maior,  uma atenção maior. 

- Como você chegou a este momento em que você tem dois grupos para dirigir e está por ser 

contratado  pela CLT para a Cia. do Antonio  Nóbrega, dá aula aqui, na Casa Jaya, e outras 

atividades, como você chegou a isso? 

-No finalzinho de 2009 eu tinha acabado de dançar o espetáculo do Ivaldo, Noé Noé, que foi 

no Tuca, a gente fez o Rio, enfim,  e eu passei por alguns meses pensando muito. Até mesmo 

porque o grupo, todas as pessoas com as quais eu trabalhava   fora do Ivaldo, tendo eu talento, 

me demandavam uma necessidade muito grande de ensinar alguma coisa que eu sabia. Eu 

nunca deixei de ir para o Arrastão, eu nunca deixei de ir lá. Nunca me desliguei daquelas 

pessoas. 

E o que aconteceu foi super natural. Desde quando  entrei no Projeto Dança Comunidade eu 

comecei a fazer festival de dança na ONG  Arrastão. Pontuais, a cada 4 meses eu fazia lá  um 

evento de dança, enquanto eu estava no Projeto. Depois eu deixei de fazer atividades, mas não 

me desliguei da organização. Eu percebi ali que eu tinha um talento e um desejo de reproduzir 

na minha comunidade o que eu ganhei. Deixar isso só para mim talvez não seria o grande 

êxito de uma profissão. Então eu me senti também pronto para buscar outros ares, pronto para 

voar. Sabe aquele filho que faz 18 anos e fala, “mãe eu vou morar fora de casa”. Eu me senti 

nessa situação, por mais que eu sabia que eu estaria perdendo a possibilidade  de estar 

aprendendo  mais com o Ivaldo diariamente, por mais que eu sabia que ia perder uma questão 

financeira que estava estável. E eu acho que me deu esta vontade de colocar o pé no mundo. E 

meu maior medo era como todo filho que sai de casa, era colocar o pé lá fora e sentir falta da 

comida, da mãe e não saber que a roupa tem que ser lavada,  todas essas coisas. Eu enfrentei 

isso durante alguns meses, de ver que o mundo aqui fora realmente exige de você cuidados, 

exige de você uma dedicação. Mas  eu acho que o universo estava olhando prá mim porque 

assim que eu saí do Ivaldo, primeiro eu tive a benção dele, isso para um jovem que passou 

oito anos com ele.  

- Ele te abençoou? 

- Ele me abençoou. Minha profissão, meu desejo, meu  sonho nasceu ali dentro, ele talvez  

não queira este título, mas nasceu por conta dele, é responsabilidade  dele. 

- Não é só você que fala isso, vários falam isso.  

- Então é assim, a partir do momento que eu fui  falar com ele e ele me deu esta benção, o 

mundo  me abriu os braços, eu fiquei felicíssimo. Posso ir, talvez ele vai me ouvir quando eu 
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precisar ligar para ele. Isso já aconteceu, eu já precisei ligar, já precisei estar por perto, já 

precisei ouvir a voz no telefone somente, como um pai. Talvez não como pai, mas como um 

personagem importante na minha vida. 

Para mim, hoje em dia, dirigir estes grupos, que na verdade é assim, eu estou muito feliz por 

poder também entrar nesta companhia do Antônio Nóbrega  como bailarino porque desde 

2009 prá cá  eu fui pouco para o palco porque não é minha intenção ser apenas bailarino.  

- Qual o nome dessa Companhia? 

- Não tem, ela está sendo formada agora. A gente acabou de filmar  o filme  da história do 

Nóbrega e agora ele vai construir esta Companhia.  Eu fico muito feliz porque eu estou 

voltando para o palco com outra referência, mas com certeza eu só estou aqui porque eu fui 

reconhecido por um trabalho que eu tenho que foi do Bertazzo. Porque está no meu corpo, 

como você disse que as outras pessoas falaram, no meu corpo, no meu cheiro, está aqui. E o 

mais importante para mim é saber que hoje eu recebo uma  ligação, para falar : “Rubens, eu 

queria ver se você tem como fazer um trabalho com a gente, porque a gente gosta muito do 

seu trabalho”. Isso é muito legal, criou-se uma independência, mas esta independência só se 

constituiu porque existiu alguém, um guia, o Ivaldo.  

Estar neste mundo hoje não é fácil, adoraria estar lá na Cia. do Ivaldo e ele resolver os 

problemas da Cia e eu só dançando, é mais cômodo. Mas até quando? É lindo estar no palco. 

Eu acho maravilhoso. Eu comecei a trabalhar com 12 anos e meio e em casa eu sempre tive 

esta responsabilidade de trabalhar e botar dinheiro em casa. 

- Onde você trabalhava? 

- Eu trabalhava em uma banca de pastel com 12 anos. Eu comecei a trabalhar  desde muito 

cedo, daí ficar num lugar cômodo, num momento cômodo, para mim é muito preocupante. 

Quero criar o mais rápido possível,  chegar perto dos meus sonhos, que é o sonho de todo 

mundo, constituir uma família, ter uma casa, viajar. E você sabe que estar dentro de uma 

companhia limita um pouco a possibilidade disso. Eu adoraria ficar lá, mas eu sei que o 

salário que eu tinha lá, eu sei que o momento não iria possibilitar ter outros conhecimentos, 

outras coisas para  ingressar ainda mais no meu corpo, mais possibilidade de trabalho, mais 

possibilidade de conhecimento, por mais que eu ache que o Ivaldo  tem conhecimento de 

sobra. Mas é sempre importante ouvir outra pessoa. Desde 2009 eu conheci muita gente, 

muita coisa e o que eu tenho dele no meu corpo é o alicerce. 

Ele teve o dom de deixar todo mundo pronto para o que for, depende lógico de cada um, 

depende da intenção que a pessoa tem na vida dela. Mas eu sei que ele deixou para cada um 
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uma base, esse alicerce. Quem quiser ser advogado, sabe  prá onde vai, de que forma vai e 

que tipo de raciocínio tem que fazer, eu acho que é um presente. 

- Você teria alguma para acrescentar que você considera importante? Você acha que com o 

projeto você se definiu profissionalmente, se incluiu na sociedade, tem um lugar prá você na 

sociedade, uma profissão, uma atividade, uma função? 

- Eu vejo por dois meios. Inclusão na sociedade em relação ao trabalho, eu vejo minha 

profissão incluída numa sociedade. Eu sou bailarino, trabalho com dança, sou chamado para 

dar aula de dança aqui e  ali, o tempo inteiro. Graças a toda esta dedicação. Mas eu como 

indivíduo, eu acho que quando eu morava na periferia eu não me sentia fora da sociedade. Eu 

simplesmente achava que a sociedade era aquela que eu estava lá. O que se ganha, ou que se 

ganhou para mim  neste projeto é ter o olhar  periférico  maior. Porque às vezes eu ouço muito 

um discurso de que o jovem da periferia   não está incluído na sociedade. Que sociedade é 

essa? Porque você sai daqui do centro atravessa a ponte e vai para a periferia você vai 

perceber que lá é um mundo, é uma sociedade, vive bem, come bem, mora-se bem e tem 

relação como tem relação aqui. As coisas  ruins que tem lá, tem aqui também, mas 

escondidas, por ser uma cidade grande aqui, mas existem. Eu não gosto desse discurso, eu sou 

avesso a esse discurso de que a periferia não está incluída na sociedade. Não é o caso de 

incluir este  jovem na sociedade não é, você está fazendo com que este jovem enxergue, 

amplie seu horizonte, isso sim. Não é porque ele está aqui no centro que ele é uma pessoa que 

se incluiu. Por mais que eu possa estar dizendo este discurso, por mais que eu não more mais 

lá. Para mim seria muito mais fácil morar lá se eu tivesse que chegar aqui às 10 horas da 

manhã, mas eu tenho que chegar às 7. Eu ficaria com a minha família ou  compraria  uma casa 

lá que é muito mais barato. A opção de estar aqui não é uma opção social e sim uma opção de 

estar perto, de proximidade. Periferia é longe, da periferia para o centro é muito difícil  

chegar. Quando alguém olha minha história coloca a coisa muito maior do que é.  O Rubens 

era um menino da periferia, e hoje ele mora no centro, na Pompéia, então, o trabalho do 

Ivaldo fez com que ele enxergasse. Posso ter subido, hoje eu ganho um salário, mas a opção 

de estar aqui é simplesmente por estar perto do trabalho, por estar perto  das relações, e acaba 

sendo sim uma diferença social. Eu como aqui, a comida daqui é diferente de lá. Mas não é 

social e sim às vezes cultural, será? Porque lá tem uma cultura diferente daqui e aqui tem uma 

cultura diferente de lá. Mas eu não deixo de circular por estes dois lados, porque é a mesma 

sociedade. Infelizmente as pessoas afastam estas pessoas, mas eu faço questão de juntar. O 

quanto eu puder trazer a sociedade de lá pra cá e de cá  pra lá, eu vou fazer para dizer que 

estamos todos na mesma. Simplesmente é o dinheiro  que dita que somos diferentes, mas 
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somos iguais. E assim,  eu já dei aula para filho de rico, e de muito rico, adolescente, e para 

filho de pobre, muito pobre. Qual é a diferença?  Nenhuma. O adolescente tem a mesma 

ansiedade, a mesma dificuldade no gesto, só porque ele vive de carro e lá ele vive o dia inteiro 

a pé, lá ele tem músculos demais e aqui ele tem músculos de menos. As diferenças são 

simplesmente na questão cultural. Eu sou grato ao que aconteceu, muito, ao meu alicerce, 

como eu disse, e acho que o fato de eu conhecer  a periferia e começar a conhecer de fato o 

centro, a classe média, a classe media alta, vai em algum momento me beneficiar  muito no 

que eu   possa fazer e também  vai me atrapalhar muito. Eu sei disso. Mas vai me ajudar 

muito para fazer as pessoas entenderem. Eu acho que vou me transformar numa ponte. O 

Ivaldo falava muito isso, que ele fala muito, defende muito algumas questões da periferia, mas 

ele não é da periferia. Ele fala: eu não sou da periferia, eu sou da classe média alta. E assim, 

eu acho que está criando um elo. Tem a questão do jovem carente, será que este é o título? 

Será que o jovem de lá é carente mesmo? Carente do que? Porque será que nós aqui, eu 

coloco nós porque eu moro aqui... 

- Talvez carente de cultura, por falta de horizontes mais abertos.  

- Então vamos ler. 

- O Ivaldo fala de “órfãos de cultura”, porque a única cultura que têm é a da  televisão que   

veem em casa. 

- Ótimo, então vamos ler. Porque se coloca toda vez, comunidade,  jovens carentes da 

periferia de São Paulo.  Eu tive uma família maravilhosa, eu sempre tive muito amor na 

minha família. Eu sempre tive comida em casa, nunca faltou comida em casa, por mais que a 

minha mãe trabalhasse 24 horas. O meu pai já trabalhou de caminhoneiro para sustentar a 

gente. Nunca faltou comida na minha casa, pode ser que um dia tenha sido feijão com farinha, 

mas eu nunca deixei de comer. Por que  carente? Será que alguém que é da classe media não é 

carente de amor?  Este discurso para mim ele  não dá mais, não desce. Talvez o que o Ivaldo 

disse é um dado, “órfãos de cultura”. É o que eu estou trabalhando agora.  

- Porque existe isso, os  que estão lá nunca vieram para ver uma peça de teatro aqui. 

- Mas o que eu estou fazendo é o contrário, será que precisam vir aqui só para ir ao teatro? 

Será que uma companhia alemã que a classe media assiste, será que esta Cia não pode ir à 

periferia?  Será que só na classe média é que as coisas têm que acontecer? Porque a gente tem, 

por exemplo, o CEU, que é  uma unidade maravilhosa, a gente tem  cursos de cultura na 

periferia. E por que sempre  o jovem da periferia tem que sair da periferia e vir para cá?  É o 

que eu estou fazendo, eu quero fazer um espetáculo este ano com os jovens, profissional, por 

mais que eles ainda não estejam nesse âmbito, mais figurino, cenário, iluminação, musica, 
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atuação, dança, equipe profissional. Queremos chegar próximo ao  formato que o Ivaldo fez 

com a gente, mas lá na periferia. Para que a periferia tenha noção de grandes trabalhos, 

grandes espetáculos, mas lá, e começar a cortar. Veremos. 

- Você está de parabéns! Obrigada! 

 

Há dois anos e meio (desde 2009), Rubens é diretor de uma Companhia de Dança na ONG 

Projeto Arrastão de Campo Limpo, na qual realiza um trabalho de “reprodução do trabalho de 

Bertazzo” com quinze adolescentes e jovens da região, ou seja, da “periferia”. 

Há quatro anos, desde (2008), dirige outra Companhia que se dedica à pesquisa da dança 

africana, com quinze adultos profissionais de várias áreas. Esta se localiza no “centro”. 

È professor de dança numa Casa de Cultura, “Casa Jaya”, localizada no bairro de Pinheiros 

em São Paulo, na qual dá aulas de dança duas vezes por semana. 

No momento da realização da entrevista estava sendo contratado como bailarino, pela CLT, 

por uma Companhia de Dança que estava iniciando  suas atividades baseada no trabalho do 

músico Antônio Nóbrega. 

 

 

5.5. Entrevista com Anderson Dias da Silva 

 

27 anos 

Nasceu em São Paulo, capital. 

A mãe nasceu em Minas Gerais e o pai em Pernambuco. 

Profissão da mãe: empregada doméstica. Não tem contato com o pai. 

Bairro onde mora: Jardim Monte Azul, zona sul de São Paulo. 

Escolaridade: superior incompleto: Artes Visuais  

 

- Você participa de alguma associação comunitária ou algum movimento no bairro em que 

você mora ou na região? 

- Atualmente não. 

- Já  participou? 

- Já participei 

- De quê? 

- Já participei na Monte Azul e na  Sarambeque, são duas ONG’s, todas próximas da região. 

Só que a Sarambeque atualmente eu não sei mais onde ela está inserida porque faz muito 
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tempo que eu participei lá. E na Monte Azul eu participei, eu trabalhei lá como office boy e 

depois que eu fiquei desempregado, porque acabou o contrato, enfim, eu participava de 

oficinas que aconteciam lá. Já fui responsável também  por organizar o espaço para 

voluntariamente ser o organizador da dança de rua. Eu recebia, ficava o espaço aberto para o 

pessoal da comunidade vir e aprender dança de rua. 

- Qual  era esta ONG?  

- Associação Comunitária Monte Azul. E na Sarambeque a ligação era que eu tinha um grupo 

de dança de rua, desenvolvia um trabalho de dança de rua. A minha ligação foi assim, a gente 

participava de apresentações  que essa ONG fazia.  

- Quando você entrou para o projeto você estava na ONG? 

- Estava na Sarambeque. 

- Como foi essa entrada no projeto? 

- Então, com esta ligação a gente ficou muito próximos eu e a diretora da ONG que é a Ana 

Medeiros. Ela recebeu o convite do Ivaldo, porque o Ivaldo  fez os contatos com as ONGs 

para trabalhar com os jovens, foi diretamente por este caminho. Ai ela me chamou para 

participar  do teste, da seleção, e nós fomos fazer o teste, eu e meu grupo.  

- Era um grupo de dança de rua? 

- Era um grupo que trabalhava com a linguagem de dança de rua. 

- Era a única dança que você havia conhecido até então? 

- Foi a primeira. Eu já tinha conhecido capoeira, maculelê na ONG. Capoeira, dentro da 

cultura afro, da cultura negra, a capoeira é de lá também,  eu tive contato primeiro  com isso  

antes da dança de rua. Maculelê é uma dança, uma luta, representada por guerreiros de tribos 

de origem africana, isso antes da dança de rua. Depois chegou um professor lá, voluntário, 

para oferecer aulas de dança de rua e eu me inscrevi direto para fazer e fiquei trabalhando 

com dança de rua. 

- E como é que foi este momento, como foi esse teste para ver se entrava ou não no projeto do 

Bertazzo, Dança Comunidade? 

- Foi um teste. Não gosto de usar esse termo audição, só por causa de um número. Ele convida 

várias pessoas, excede o número. Se o limite é 60 e excede para 150 pessoas ele tem que 

escolher, infelizmente. Ai ele passa um teste prático de psicomotricidade, coisas ligadas à 

dança, e a gente faz e ele seleciona as pessoas. Seleção bem básica, bem tranquila.. 

- O seu primeiro contato com o método dele foi através do teste? 

- Foi 

-  O que você achou? 
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- Eu nem tive o contato, já de saber, de ter recebido esta noticia para participar,  ela me 

explicou por cima e eu fiquei super interessado em conhecer e participar. Eu já estava fazendo 

isso, e estava gostando do que estava fazendo e eu queria só  agregar mais coisas. Quando eu 

percebi aquilo ali, eu adorei, o primeiro contato foi positivo. Não estava acostumado com 

aquilo, uma linguagem diferente. Para mim foi inusitado, estimulador. 

- Quando você entrou você esperava o que, que fosse como, qual era sua expectativa? 

- Eu achei que era uma Cia de dança. Eu fiquei com esta expectativa achando que era uma Cia 

de dança profissional. E não era, era um projeto educativo, porque a noticia quando chegou, 

chegou meio por cima, meio rápido. Eu cheguei já estava acabando as inscrições, eu tinha que 

me inscrever logo. A expectativa era que eu achei que era uma Cia. 

- E acabou sendo? 

- Anos depois, a partir de  2007 quando fundou a Cia. 

- Como era sua vida antes de entrar no projeto? 

- Trabalhando de office boy, estudando. E ai depois teve este período que acabou o contrato. 

Eu continuei estudando e participando de atividades artísticas educativas que é a dança de rua. 

E foi muito recente, eu fiquei desempregado e já logo surgiu o convite. Mas eu tinha muito 

contato com a ONG, atividades culturais, aulas de oficina. 

- Você preenchia bem a sua vida com as atividades na ONG? 

- Preenchia. 

- Se você fosse comparar sua vida antes e depois do Projeto, como você compararia? 

- Eu diria que aumentou a responsabilidade sem dúvida.  O ritmo é um pouco pior, acho que o 

ritmo é intenso, acho que esta é a diferença, antes era menos intenso, agora é mais intenso. 

- Foi a primeira vez que você assumiu responsabilidade? 

- É, eu já estava à procura. 

- Se você pensar  na sua participação no Projeto durante aqueles anos, o que para você foi o 

aprendizado mais importante,  o que mais marcou você? 

- No projeto Dança Comunidade? 

- É 

- O que foi mais importante no projeto é o processo mesmo para construção, para o objetivo 

final, acho que foi isso que mais marcou, as etapas do projeto. Foi forte. 

- Você já via uma meta bem definida dos passos para chegar lá, isso para você era novo? 

- Isso era novo, isso marcou muito, isso foi forte no projeto. Eu terminei os estudos, 18/19 

anos, o ensino médio eu terminei. Eu consegui não conflitar tanto os horários. Era pior prá 
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quem estudava, mas para mim não, foi tranquilo, cansativo sim, teve momentos cansativos 

porque tinha uma exigência bacana, legal, positiva. 

- Como eram as aulas e os ensaios com o Bertazzo e a sua equipe no Projeto? 

- Eles dividiam, faziam uma grade horária, dividia entre vivencias de fisioterapia e outras 

vivências, aí tinha professores da equipe do Ivaldo, o próprio Ivaldo e tinha uma outra pessoa 

da equipe que trabalhava com dança indiana, tinha outra que trabalhava com origami. Então 

tinha essa escala com rodízio de professores que iam introduzindo um pouquinho dessas 

linguagens.  

- Para você o que caracterizava mais o método do Bertazzo? 

- Conscientização corporal, não tem jeito. Ele deixou bem claro. Essa saúde corporal, esta 

atenção ao corpo em qualquer momento que você esteja. Acho que ficou bem forte, estou 

tentando lembrar, tem que resgatar. Tivemos muitas aulas com ele, do método dele, com a 

fisioterapeuta, com a ensaiadora, eu falo ensaiadora, porque ela ensaiava as coreografias. Ela 

trabalhou muitos anos com ele, ela trabalhou 14 anos se eu não me engano, 20 anos, essa 

ensaiadora que eu falo, mas no momento do projeto, ela era da equipe de educação do Ivaldo, 

ela, o Ivaldo e a fisioterapeuta. Era da equipe do método dele. A gente trabalhou bastante a 

educação dos movimentos. 

- Com a sua participação no projeto, o que passou a significar para você as duas palavras, 

corpo e mente? Como se relacionam? 

-  Repete 

- O que é corpo, o que é mente, e qual a relação entre os dois? 

- Depois do aprendizado é uma luta para não se perder eu acho. Estou tentando colocar assim, 

não tentar fragmentar essa coisa de corpo e mente.  Está ligado, não sei, é complexo.  

- Quando você estava no ensino médio sentado na sua carteira e a professora falando, como 

estava sua mente e como estava seu corpo? Falando de geografia, historia, português, e você 

sentado lá escutando e escrevendo? 

- Agora eu poderia dizer que era um corpo ausente. Só uma cabeça pensante. Claro que tinha 

outras atividades que dava mais ênfase ao corpo, que deixava esse corpo mais presente nas 

aulas. O corpo não deixava de responder não  nesta ausência na aula de geografia por 

exemplo. Ele de vez em quando, êpa, está  doendo aqui. Ai você racionaliza um pouco esta 

questão corporal. Depois do processo ficou muito presente esta coisa de corpo e mente, o 

tempo todo você está atento, o tempo todo você está presente pensando não desviar, tentar 

vincular esta questão mente e corpo. 

- Às vezes a gente quer fazer alguma coisa mas o corpo se nega a fazer? 
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- É 

- Ele avisa. 

- É tanta coisa que dá pra falar.  

- Como você passou a viver a relação corpo e mente a partir do contato com  o grupo do 

Bertazzo? 

- É mais presente com corpo e mente. Sem duvida. Relacionado o tempo todo.  Produto disso 

é a presença. Acho que define um pouco essa coisa complexa.  

- Vamos passar para as outras tres palavras, movimento, gesto e dança. Como você vê a 

relação entre essas tres palavras? 

- Movimento, músculo. Musculatura, movimento. O gesto é minha ação no cotidiano e a 

dança é a representação dessa realidade de uma forma ampliada, de uma forma mais 

elaborada, pensada, refinada. Acho que é isso. Representação desta realidade que é  músculo, 

gesto, que chega na dança.  

- As palavras identidade e autonomia? O que significam para você? 

- Identidade, é bem claro hoje de me reconhecer. Identidade, hoje eu consigo me reconhecer 

um pouco mais, claro, se for pensar no aspecto do desenvolvimento, são etapas. Autonomia é 

que é difícil. Não sei. 

- Por que? 

- Tem várias questões. Eu assisti uma palestra no Café Filosófico de uma filosofa falando que 

a gente não é autônomo. A gente depende de tudo, depende deste teto não cair. Se você pensar 

em autonomia, até certo ponto você tem autonomia, mas sempre tem alguma coisa, um limite 

prá você não ser engolido pela natureza, ela fala assim. Agora identidade é se conhecer o 

tempo todo. Identidade é dinâmico. Não é uma coisa acabada, você vai se conhecendo, se 

reformulando, se autopoliciando. É a vida, a identidade é isso. 

- A relação entre identidade e individualidade?  

- Eu acho que a individualidade, quando eu me reconheço no espaço, eu consigo exercer esta 

individualidade de uma maneira mais consciente. Para mim agora é isso.  

- Como você vê a relação entre o individuo e a comunidade?  

- Complicado. O grupo que você fala é de onde eu moro? 

- O grupo aqui da Cia ou então o  grupo de dança de rua, o grupo da ONG. Quais são as 

relações entre o individuo e a comunidade, estão marcadas por que coisas?  

- O grupo é reflexo da individualidade. É difícil, é muito recente, eu não parei tanto para 

pensar muito nesta questão porque é uma questão muito confusa. Às vezes como 

individualidade quer achar outra individualidade para se relacionar melhor que às vezes não 
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dá certo. Há conflitos nesta questão de individualidade e grupo. Uma relação prá mim é 

complexa. Eu me perdi.  

- Como você compararia a escola pública que você frequentou com a escola do Ivaldo? Dá 

para comparar? 

- Não dá para comparar, o ambiente é muito diferente. 

- Dá para comparar, claro que dá, você vai ver algumas coisas que a escola não tem, porque 

aqui é especificidade. Quando você fala escola, eu não entendo direito, tipo como estrutura? 

- Está no cartão do Ivaldo, Escola de Reeducação do Movimento, uma escola onde se aprende 

coisas, tem professor, tem aluno. Tem uma escola publica na periferia com uma professora de 

geografia, de matemática. As duas dinâmicas, em que elas são parecidas e em que elas são 

diferentes? 

- Acho que o aprendizado, o ensino, as coisas que tem prá ensinar aqui tem lá também na 

escola pública. Lá tem suas coisas especificas e aqui também tem.  

- O que a escola do Ivaldo poderia sugerir como possibilidade para a escola pública?  

- Ele já comentou muito com a gente que ele enfatiza muito a importância de um profissional 

de psicomotricidade na escola. De trabalhar um pouco esta coisa especifica separada com os 

alunos, que a questão do  corporal que vai auxiliar também neste processo do intelecto. Acho 

que a escola dele tem isso para contribuir. Isso aqui é uma escola de psicomotricidade que tem 

uma pesquisa bacana e pode contribuir muito para a escola, para a maneira que deve ser feito 

na escola. Eu acredito que sim, está aí, tem uma lei que antigamente não tinha arte, agora tem  

que ter arte, está começando a mudar porque eles estão vendo que tem questões complicadas 

que os próprios pedagogos e educadores, pensadores, falam muito isso, como é importante ter 

estas outras “disciplinas” entre aspas, ou seja, vivências de motricidade na escola que ajudam 

muito o jovem no seu desenvolvimento. 

- Você sentiu transformações na sua pessoa participando do Projeto Dança Comunidade? 

- Sim.  

- Você tinha 18, 19 anos e assumiu uma responsabilidade grande que você nunca tinha 

assumido. 

- Se eu percebi modificações? 

- Na sua pessoa, dentro de você, na sua vida. 

- Eu vim do futebol, eu tive bastante tempo contato com o futebol queria ser profissional.  

- Do futebol foi para dança de rua? 
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- Não. Eu acho que eu comecei a ser mais critico em relação às minhas coisas, as minhas 

ações, meus relacionamentos, eu fui ficando mais crítico. Eu tenho uma filha de 7 anos, o que 

muda tudo. 

- Quando ela nasceu você estava no Projeto? 

- Estava. Isso muda muito. O que define bem é esse espírito crítico em relação a mim, às 

minhas ações, nos meus relacionamentos, seja aqui, seja em casa, na faculdade com meus 

amigos. 

- O que no Projeto ajudou a desenvolver o espírito critico? 

- A dança, a realização do espetáculo, ela tem coisas interessantes, as construções, os 

laboratórios coreográficos, você pesquisa, você vê se está bom, se é um clichê, se está 

repetitivo,  senso crítico, essa  reflexão o tempo inteiro, este  exercício, você fica vivenciando 

este exercício. Esta coisa  sensorial, esta dinâmica você vai levando. Tem momentos que é 

claro que você  relaxa, você tem seus momentos, o ser humano por isso é muito complexo. 

- Você está aplicando alguma atividade que você aprendeu no projeto? 

- Eu já apliquei na Associação Comunitária Monte Azul. No Núcleo Oriente Azul eu fiz umas 

oficinas durante um período de  seis meses com trabalhadores, funcionários da ONG, 

cozinheiro, faxineiro, marceneiro, e outros que agora eu não sei o cargo, que estavam o tempo 

todo utilizando este corpo, este corpo consciente nesta atividade especifica que acaba não 

dando importância a outra parte. Claro que eu fiz este projetinho, segundo o Ivaldo, eu 

consultei ele, perguntei coisas, foi tudo direcionado, direcionado neste sentido de pensar como 

está esse corpo, trabalhar as questões musculares, as questões ósseas para ver se ele se 

modifica. E teve respostas, o pessoal chegava em mim e falava agora eu consigo sentar 

melhor em relação aos ísquios, que é um lugar que vai te dar uma orientação de eixo da 

coluna que não vai deixar você frágil, comprimir a vértebra. O pessoal deu respostas, foi um 

trabalho bacana, que teve um resultado mínimo porque seis meses é tão pouco. Se você pára a 

pessoa começa a perder um pouco deste ganho. 

- A participação no Projeto abriu possibilidades de novas oportunidades remuneradas para 

você? 

- Essa eu recebi. Foi um projeto de oficineiro. A ONG tinha um projeto de  propor vivências 

na comunidade e eu propus esta que era para os funcionários.  

-  Agora você poderia procurar atividades remuneradas com este saber que você adquiriu aqui, 

no Projeto e na Cia.? 

- Sim, mas no mercado não é tão simples assim, agora tem coisas que você consegue por 

outras vias que não são rígidas;  acho que  o mercado tem que ser rígido para não deixar entrar 
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qualquer coisar a ser feita. Porque hoje em dia eu faria uma coisa mais especifica, uma 

educação física, por  não ter possibilidade de trabalhar no mercado com essa linguagem. 

- O mercado tem outra expectativa diferente da linguagem daqui? 

- Como você disse, é uma educação  não formal, implica muito nisso, eu estou impedido de 

trabalhar em algumas coisas. Não que as coisas aqui foram feitas de qualquer jeito, são super 

reconhecidas as coisas do Ivaldo, o próprio curso técnico dele é reconhecido. Mas eu preciso 

também, eu já estou fazendo  Artes Visuais para poder trabalhar na área da Educação, na área 

da criação artística.  

- Qual foi a atitude da sua família quando você entrou no Projeto? Como sua família via sua 

atividade? 

- Já neste momento eu falo família, eu falo só minha mãe, meu pai já não morava mais com a 

gente. Minha mãe era responsável por mim legalmente. Ela achou super interessante, mas ela 

também ficou um pouco com receio, com receio que isso não pudesse gerar no aspecto  

mercado de trabalho, financeiro. Este é o problema das classes sociais de baixa renda que não 

têm poder aquisitivo bacana para sustentar, aí ficou nesta preocupação. Acho que foi esta 

expectativa, foi um meio receio, mas não teve recusa. Ela é super tranquila. Eu deixei isso 

tudo bem claro, estou fazendo isso, gosto de fazer, quero fazer,  não se preocupe, estou 

ligadão. 

-  Que relação você sentia no projeto Dança Comunidade entre o grupo de bailarinos, aquele 

grupo enorme, e o público nos espetáculos? Como você sentiu a reação do público? 

- Eu sentia uma boa reação, uma boa aceitação. Eles gostaram muito. Eles foram receptivos. 

Não teve nenhum problema quanto a isso. Agora eu senti uma preocupação, que era uma 

responsabilidade. Responsabilidade de estar bem naquele momento, de dedicar, de fazer com 

toda a força, com tudo que eu tinha ali naquele momento, que era  aquilo que era tudo que eu 

aprendi. Eu me senti assim com este compromisso. Compromisso com  o público e comigo 

mesmo. 

- Eu terminei com as perguntas.  Haveria alguma coisa que você gostaria de falar 

independentemente do que eu perguntei, alguma coisa que você gostaria de registrar? 

- Eu acho que vou repetir demais o que eu falei. O projeto mexe mesmo, mexe com você, com 

seu individual. Mexe muito. 

- Mexe de que forma? 

- Não dá para saber. Um processo forte no aspecto do desenvolvimento humano da pessoa, o 

desenvolvimento humano está ligado a estas questões que o projeto trabalhou, mexe mesmo,  
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tem este objetivo. Este é o objetivo do Ivaldo, mexer, você tem que criar  consciência corporal 

você tem que mexer. 

 

 

5.6. Entrevista com Wanderley Santos da Silva 

 

26 anos 

Nasceu em São Paulo, capital. 

Pais nasceram na Bahia, cidade Mata Verde. 

Pai : pedreiro. Mãe: empregada doméstica. 

Bairro em que mora: Parque Ramos de Freitas, Zona Norte de São Paulo. 

Moram 11 pessoas na sua casa. 

Escolaridade: Segundo Grau completo 

 

-Você participa de alguma associação comunitária ou movimento no seu bairro? 

- Sim, da Fundação Gol de Letra que atua em diversos projetos dentro da própria região. E eu 

no ano passado  dei aula aí durante o ano inteiro,  outros anos também que foram mais 

fragmentados. Eu participo de algumas coisas assim, intervenções na comunidade sempre 

como área artística, ter que pintar um muro, ter que renovar uma fachada de alguma casa que 

é sempre via fundação. É um projeto que a Fundação tem de embelezamento da comunidade. 

- Às vezes este trabalho é remunerado? 

- Não, estas intervenções são voluntárias mesmo que vá com a maioria do pessoal que 

trabalha dentro da Fundação, que já são registrados lá, mas a ação em si é voluntária. Faz 

parte de uma  ação da Fundação. 

- Como você entrou para o Projeto Dança Comunidade? 

 - Foi  via Fundação Gol de Letra, porque nesta época em 2002 eu fazia aula de dança 

contemporânea com a Luciana de Carvalho. Eu dava aula, nesta época eu já estava dando 

aula, aí eu me envolvi na questão da dança com ela que era de dança contemporânea. E aí a 

Fundação recebeu um convite para fazer audição, teste para participar do Projeto que não 

tinha ainda a expectativa de ser uma companhia, não era esse o foco, mas sim de desenvolver 

um trabalho junto com o Ivaldo que resultaria num espetáculo. Era isso que a gente soube no 

inicio. Ai a gente veio em uns 15 mais ou menos dessa fundação que já dançavam com a 

Luciana. Aí passaram acho que uns 7/8. E a   gente entrou nesta audição, já estava em 
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andamento o processo já com os outros meninos. A gente entrou depois de 2 meses. Já tinha 

começado. Depois de 2 meses a gente fez a audição e entramos. 

- Você se lembra deste teste? Como foi para você este teste, o primeiro  contato com o 

trabalho do Bertazzo? 

- Eu não conhecia na verdade o trabalho do Ivaldo. Era tudo muito novo, quem era  a pessoa, 

como que trabalhava e até mesmo os ensaiadores, porque quem fez os testes foi a assistente 

dele a Marília. Nesta época a gente fez audição no SESC Belenzinho. Os meninos já estavam 

ensaiando, a gente ouviu um barulho acontecendo, mas a gente não viu quem era que estava, a 

gente passou do lado da sala. Aí nos fomos lá fazer a audição e aí era muita questão de 

espaço, de ritmo, de coordenação motora, coisas em que eu era muito mais  leigo.  Nesta 

audição aconteceu um fato engraçado que foi a gente estava no teatro que estavam fazendo 

um teatro lá  para a gente dançar,  a audição a gente fez num teatro, num espaço mais 

fechadinho. Aconteceu foi que o Ivaldo estava sentado do meu lado e eu não sabia que ele era 

o Ivaldo e tinha uma mulher, não vou  lembrar, Sonia o nome dela, estava toda chic, de  

cachecol, e ele simplizão. A gente pensava que ela era a manda chuva. Ele do lado, quietinho 

só observando. Na verdade eu não pensava que era ele porque eu não conhecia a imagem 

dele.  

- Você teve dificuldade com estas linguagens do teste? 

- Tive, o primeiro ano foi caótico pra mim, eu entrei em conflito comigo mesmo em questão 

de gesto, em questão de entendimento, era tudo muito novo. Aos poucos, hoje eu percebo é  

tudo aquilo que  a gente pratica no dia a dia. Não é um bicho de sete cabeças, é difícil, o 

caminhar, o fato de estar  olhando na horizontal. Isso a  cidade fez com que a gente perdesse, 

tudo vai crescendo muito  prá cima, prédios vão tomando lugar de casas e a gente perde a 

referência do horizontal. E a gente retomou esta questão da reeducação no inicio, de estar com 

a linha horizontal no olhar, de estar executando um passo mais correto, de estar prevenindo já 

a questão de fratura, machucados, lesões, isso foi super importante, hoje eu percebo  desta 

forma, mas na época eu entrei em conflito comigo mesmo na questão da dança. 

- Que tipo de conflito você tinha? 

- Eu fiz cinco meses só de dança contemporânea. Antes eu nunca tinha executado nenhum 

outro tipo de dança, só de artes, de pintura. Era tudo muito novo, cinco meses não é nada. 

Realmente eu aprendi a dançar hoje em dia assim, eu fui formado aqui com o Ivaldo, não foi 

com outro tipo de dança, eu me considero um formando daqui do Ivaldo. Claro que ainda tem 

muitas coisas prá aprender, mas toda a  minha base é focada aqui. 

- Por que você resolveu entrar no Projeto? 
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- Na verdade eu não gostava muito de dança, eu achava uma coisinha meio de homossexual;  

logo no inicio, eu tinha um preconceito que não era explícito, mas todos nós temos um pouco 

de preconceito com algo. E pelo fato de eu sempre estar  no meio desta questão mais urbana, 

de estar pintando na rua, de estar envolvido com o pessoal mais assim, acaba ficando meio  

rotulado somente a arte visual, somente isso,  e não estar praticando uma outra forma de arte 

que é a do corpo. E foi ai que eu peguei e me interessei, foi pela fundação, eu vou testar, e a 

professora sempre me chamando, vamos fazer uma aula;  lá no espaço da fundação e eu ficava 

meio restrito, vai pegar prá mim a imagem, sempre na questão da imagem. 17 anos, 18 anos, 

mas aí eu resolvi me jogar um pouco, quebrar um pouco essas barreiras, ser um dos  primeiros 

da minha comunidade a quebrar este preconceito e aí peguei gosto pela coisa, pela dança, eu 

comecei a perceber que estava me fazendo um bem fisicamente, estava me trazendo outros 

tipos de visão até mesmo pro que eu fazia dentro das artes plásticas. Isso foi muito 

enriquecedor prá mim. 

- Que transformações  você começou a sentir no seu corpo, na sua forma de viver, com os 

ensinamentos do Projeto, com esse método? 

- Fora as dores do inicio que é normal, eu não utilizava o corpo corretamente. Por isso vem a 

reeducação do movimento, você tem que reeducar tudo aquilo que durante 10 anos da sua 

vida você fez errado. No inicio doía muito, aí que entra o conflito do corpo ser limitado em 

questões sensoriais e até desengatar esta coisa de que eu tenho de vir prá cá, eu tenho que ir 

lá, eu tenho que esticar, eu tenho que entrar em torção comigo mesmo, tenho que me 

relacionar com o espaço, tenho que dançar do lado da outra pessoa, são varias informações, 

tem o ritmo ainda, são muitas coisas e ainda tem a questão cênica acima de tudo prá  estar 

dançando. Era meio punk assim no início. Mas depois as coisas vão evoluindo naturalmente, 

você vai praticando mais, é a partir de uma prática e de você aceitar aquilo que está sendo 

proposto, não retrucar. 

- Antes de você entrar no Projeto, como era sua vida? 

- A minha vida, eu estava terminando os estudos nesta época,  2001/2002, era focada apenas 

na questão das artes plásticas, de grafite, eu executava apenas isso,  através do meu trabalho 

autônomo. A ONG veio apenas  fortalecer mais ainda o que eu já tinha aprendido sozinho.  

-  O trabalho corporal não entrava aí. 

- Começou na verdade aqui, começou  em 2003. Mas minha vida, apenas acrescentou com o 

Projeto, não mudou muito assim, porque eu continuei fazendo o que eu fazia, eu não parei de 

fazer nada, até hoje eu faço grafite, artes plásticas, não abandonei nada. Você tem outras 

visões sobre aquilo,  prá mim é muito mais fácil pegar uma coreografia por imagem do que 
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falar assim,  direita, esquerda, então é muito mais fácil faz aí na minha frente que eu vou 

tentar copiar. A imagem prá mim é tudo. A forma de aprendizagem mais forte prá mim é pela  

imagem.  

- Na sua participação no Projeto Dança Comunidade durante mais de quatro anos o que ficou 

como a coisa mais importante, o que teve maior significado pra você? 

- Eu acho que tem várias coisas que foram significativas, que marcou, mas eu acho que uma 

delas, é minha mãe, por exemplo, ela não conhecia meu trabalho dentro das artes, dentro da 

dança, e o primeiro espetáculo que ela viu foi o Samwaad no SESC Belenzinho. Ela  se 

emocionou muito quando me viu dançando, todo o trabalho executado, e ela não participou do 

processo. Até mesmo porque eu escondi um pouco porque ainda estava tudo muito novo para 

mim, eu ficava meio reservado. Eu acho que era  uma coisa minha, nunca me preocupei muito 

que o que vão pensar. Mas eu fiquei meio reservado durante estes 8 / 9 meses de montagem, 

do processo para executar o espetáculo. E o fato dela ter ido à estréia e ter se emocionado com 

um trabalho meu foi muito significativo, acho que foi o primeiro e daí desencadeou várias 

outras coisas, de eu estar evoluindo coreograficamente, de eu estar trabalhando com um cara 

que é top no que faz, que está lá do lado, não é uma pessoa que está ministrando o trabalho 

dele, é ele mesmo que está vivenciando  com a gente todo este processo, você aprende muitas 

coisas. Eu considero isso aqui minha segunda família porque fico 8 horas aqui com eles. Na 

época do Dança Comunidade foram 8 horas. Você vai entrando em conflito também,  

personalidades diferentes, você tem uma intimidade maior com outra pessoa, você discute um 

pouquinho com outro,  vai virando uma família. Isso ficou forte, adolescentes que tinham 

identidades formadas,  mas que acrescentaram mais coisas para sua identidade, refinamento 

para ela, eu acho que foi o ganho top do projeto. A procura de uma identidade formada. 

- Como eram as aulas do Bertazzo? O que você lembra sobre as aulas no Projeto? 

- Logo no inicio tinha uma equipe muito grande tinha psicóloga, fisioterapeuta, professor de 

circo, circenses, e tinha o Ivaldo também, cada um vinha com um pacotinho seu para formar o 

espetáculo. Até o Origami veio para a questão da concentração, aquela coisa minúscula para 

você fazer, você vem de uma cidade desta, toda caótica, maior bagunça, maior barulho, você 

gasta uma hora e meia para chegar até o espaço onde você ensaia. E você quer estar bem, 

psicologicamente é difícil, um jovem ainda. Já é inquieto, eu acho que é prá qualquer um, 

uma hora e meia no ônibus, você chega meio extenuado.. Eles se preocuparam muito  com 

esta questão de uma  formação, de um refinamento para executar um espetáculo, não era 

apenas só a dança, dava um trabalho muito mais amplo ali dentro  pro  jovem. O que eu me 

lembro do Ivaldo ele dando aula, era a questão da dança indiana que era o top do espetáculo. 
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Era dança indiana junto com o samba, que era a dança brasileira. O .Samwaad era este 

trânsito, e aí tem o nome que significa a rua do encontro, e este era o elo do encontro do 

professor com  o aluno, da gente sair da periferia e vir até o centro. E este é a rua do encontro 

nosso, estar se expressando estar  se comunicando com uma pessoa que mora aqui no centro. 

Mas a aula dele sempre foi focada mais na questão das danças indianas, dança geométrica,  a 

questão do olhar, do olhar prá baixo, a não ser que seja com má intenção, era sempre procurar 

estes planos, a reeducação do corpo em cima da dança indiana. Era um refinamento 

totalmente diferente, não é se soltar, é pelo contrário, não é questão da concentração também, 

mas é questão de você saber onde vai o seu pé, onde vai o seu olhar, onde vai sua mão, são 

diagramas muito pequenos, sutis, de mão, olhar, cabeça. Percussão, ritmo era diferente, a 

divisão de compassos era diferente. Contagem. 

O mais legal  é que ele mesmo trazendo esta proposta da dança indiana com a dança 

brasileira, com o samba, esta rua do encontro, esse Samwwad tinha a dança do homem, tinha a 

dança da mulher e não deixou a mulher fragilizada nesta hora, vamos pro samba, vamos 

deixar  as meninas sambarem. Pelo contrário, deixou as meninas mais fortes com a dança 

indiana, parecia que era uma tribo de mulheres. E a dança dos homens pegada assim mesmo, 

vieram com a experiência de street dance, com dança de rua, tem bailarinos que vieram desta 

linguagem, então ele absorveu também coisas que a gente tinha, cedeu este espaço para a 

gente poder também colocar coisas que a gente já fazia. Isso foi o bacana, por isso tem este 

nome, a rua do encontro, o elo do encontro do professor e aluno,  de culturas. Tudo estava ali, 

troca de sensações e de aprendizagem. Com certeza ele aprendeu muito com a gente, e a gente 

muito mais com ele. Mesmo que ele tenha vindo da Dança das Mares lá no  Rio de Janeiro, 

foi uma copia aqui em São Paulo, uma reprodução, porém mais duradoura.  

- Com a sua participação no Projeto, o que passou a significar para você as palavras corpo e 

mente?  

- Começou a significar que elas trabalham em conjunto, que não tem como dissociar uma 

coisa da outra, você tem que pensar para executar um gesto, você não pode se deixar levar por 

apenas questões emotivas para executar algo, que também existe, mas você tem que pensar, 

não tem como. A gente aprendeu que tinha que ser deste jeito, pensar antes de fazer. Tem 

muitas informações, você pode ir por vários caminhos, por várias vias, cada um vai por aquela 

via que acha que é mais fácil para executar um gesto, porém  tem alguém ali na frente que 

quer que seja desse jeito, então você tem que pensar, tem uma meta, tem um estilo,  dança 

indiana, dança africana, contemporânea. 

- E as palavras movimento, gesto e dança? 
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- Movimento, eu acho que vem na questão da conscientização do corpo, você saber caminhar, 

observar as pessoas em volta, se relacionar com o espaço.  Gesto, o gesto tem uma intenção 

muito forte. Você pode cumprimentar alguém de uma forma como pode ser muito mais 

caloroso nessa forma de cumprimentar. Este gesto acho que antecede um pouquinho a  dança. 

São vários gestos, sutis, mais agressivos, entra  na questão pessoal, como você vem, de onde 

você vem, você vai dar  ênfase mais no gesto e aí acho que acaba vindo a questão da  ira, a 

cólera, você expõe ela pelo gesto, você não consegue expor pela dança. Raro, difícil. Já a 

dança é a soma de todas as coisas, de ritmo, de percepção, de questão de espaço, de 

observação. Uma rigidez que você tem que ter com aquilo que foi proposto e executar de uma 

forma mais pura e fiel aquilo, reproduzir. Entre um gesto e um movimento, no meio destes 

dois existe a dança. Entre o movimento de um  braço de um lado até o outro, existe a dança. 

Movimento é movimento, neste meio termo é a dança.  

- E as palavras identidade e autonomia? 

- Identidade, todos temos que ter e expô-la, porem, a gente está à procura de uma identidade 

mais forte ainda e tentar expô-la  e consolidá-la. É  complicado no meio de tantas coisas 

acontecendo você conseguir sempre em qualquer lugar expor sua identidade. Eu sou deste 

jeito, pronto e acabou.  

- Por que é difícil? 

- Porque tem lugares e lugares, tem pessoas e pessoas. Eu acho que a pessoa cede o espaço, 

por exemplo, o Ivaldo, ele cede este espaço para você  poder colocar sua identidade e a sua 

personalidade ali, você consegue ser bem mais aceito, é uma coisa natural do que você entrar 

num banco e você ter que seguir uma norma dali da empresa, tem que andar certinho, e  ali 

não  é você. Estou falando a identidade dentro de um trabalho. A identidade nossa é essa, é o 

processo todo desde o Dança Comunidade que se formou uma Cia, e cada vez está evoluindo 

mais, e fortalecendo este projeto e este trabalho que vem de anos e anos ai do Ivaldo, de 30 

anos atrás. A nossa identidade faz parte da identidade dele. 

- Agora as palavras individualidade e comunidade? 

- Para existir uma comunidade tem que existir um individuo que faça parte dela, ele tem que 

se sentir parte dela, não tem como não existir comunidade se você mora dentro de um espaço 

onde moram várias pessoas.  

- Você acha que se complementariam individualidade e comunidade, ou entrariam em 

conflito?  

- Eu acho que as duas coisas. Nem tudo que você fala é aceito em qualquer espaço e nem tudo 

que está acontecendo você quer. Por exemplo,  onde eu moro tem várias coisas positivas prá 
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mim como tem diversas, até a maioria delas, que eu não aceito, Por estar morando 24 anos  no 

mesmo espaço, no mesmo lugar, não tem como não aguentar, acostumou com a situação,  

porém, tentar melhorar esta questão ruim, mas aí não parte de um individuo, parte de uma 

comunidade a questão da melhoria dela, aí tem que entrar no bom senso de todos, o que quer, 

ou que realmente não quer, ou se todo mundo está cômodo com a situação.  A minha região já 

foi muito violenta na questão da chacina, drogas, até hoje tem drogas, mas chacina diminuiu 

bastante. Às vezes você sai do teatro 11 da noite, chega em casa 1 hora da manhã e você se 

depara com um cara morto na sua porta. Aí você se pergunta, acabei de passar várias 

sensações, expus sensações e fiz com que as pessoas esquecessem pelo menos uma hora e 

meia do seu cotidiano e de todos os seus conflitos da vida lá fora  para entrar num  transe e 

ficar bem, ou ficar mal, às vezes depende de como toca a pessoa. E você sai numa adrenalina, 

você sabe que você passou algo por mais que seja bom ou ruim, você passou um sentimento 

fiel daquilo. E depois de 2 horas você ainda está absorvendo, está registrando, filtrando todas 

aquelas sensações que você passou e você se depara com algo que você não pode mudar, 

foram outras pessoas, complicado.  

A violência hoje em dia ela diminuiu bastante, mas violência ás vezes  nem é só corporal, é 

xingar outra pessoa, mãe que castiga filho, bate no filho. Eu sou pai recente, 6 meses que meu 

filho tem. Eu observo que não é um espaço onde eu quero que ele cresça, por mais que eu 

cresci ali, ele tem que vivenciar algumas coisas, mas que isso não faça parte da vida dele para 

sempre, por longo tempo, apenas vivenciado. Se tivesse esta conscientização do indivíduo 

dentro da comunidade seria o máximo, mas é complicado pensar no que as pessoas pensam. 

- Você fêz o segundo grau completo em escola publica? 

- Foi 

-  Como você compararia a escola do Bertazzo e a escola pública? 

- Eu acho que é a questão da formação, porque aqui a gente está preocupado durante 5 dias 

por  semana em buscar uma evolução, buscar um gesto, e a qualidade daquilo e a percepção 

do que você está fazendo.  Na escola pública, onde eu participei, fiz aula, não vou dizer que 

foi ruim não, mas eu fui vagabundo durante uns anos, durante os últimos 4 anos porque 

entraram coisas novas, você é adolescente, você quer vivenciar todas as coisas, e não fica  

100 % em nada, você fica 10%, 20% em todas as coisas que você faz, namoro, 

relacionamento. Aqui a gente se depara com 6/8 horas por dia onde você vai ficar focado 

aqui, não tem outras coisas, por mais que você está  pensando meu filho está bem ou está mal, 

por mais que o relacionamento não esteja tão bom, de familiar ou de namoro. Você se depara 

com as suas dificuldades e conflitos aqui dentro. Você tem que por estas 8 horas deixar um 
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pouco de lado, e se dedicar aqui, ai que eu digo que fiquei 100% aqui dentro, muito mais do 

que  na escola. Mas de  ensinamentos os dois foram muito bons, mas a questão da formação 

aqui foi mais graduado, foi passo a passo, pegou mais o individuo. E na escola pública é tudo 

prá todos, copia ali o que está na lousa, a dificuldade aparece só que  você não expõe. E aqui 

pelo contrário não tem como você não expor ela, porque você dança, sua dificuldade está ali, 

está  explicita. A escola pública se vira nos 30, se bem que aprendi muita coisa lá, não 

descarto o aprendizado não. A minha participação também dentro da escola  nos últimos 4 

anos, depois da 7ª série, eu acho que ela foi um pouco limitada nesta questão de divisões de 

querer fazer muitas coisas e não conseguir dar 100% em nada, o que eu também não acho que 

foi ruim porque eu aprendi várias outras coisas e aí eu soube qual é o meu caminho.  

- Você acha que a escola do Bertazzo teria alguma coisa a sugerir para a escola pública como 

mudança para melhor?  

- Eu acho que nem só como dança, eu acho que como  reeducação também, como trabalho de 

reeducação do movimento  teria um papel fundamental dentro das escolas se fosse aceito. Por 

exemplo, como você pega uma criança e já coloca ela numa carteira para escrever com um 

lápis, com algo que é pequeno, escrever super pequeno numa folha limitada e não escrever 

grande no chão como faziam antigamente, você está trabalhando o seu corpo ao mesmo tempo  

você está trabalhando sua mente. Você vai criando vários vícios durante sua vida inteira, de 

escrever mais de um lado, de sentar mais de um lado, fechar costelas, de sentar lá na bunda, 

bloqueando tudo lá atrás sua coluna e o seu sistema nervoso. Querer aprender de um jeito 

onde  você acha que é o bom porque é o mais confortável, sendo que  tem posições corretas 

para você ficar bem e aprender bem e não prejudicar o seu corpo.. Na questão de 

aprendizagem se tivesse 10% do que o Ivaldo aplica aqui dentro nas escolas públicas eu acho 

que o aprendizado seria muito maior, questão de entendimento, de tudo que você faz. Eu me 

tiro por hoje, porque tudo que eu faço hoje em dia eu absorvo muito mais fácil sem prejudicar 

o meu corpo, presto muito mais atenção, estou mais  de prontidão, estou muito mais inteiro 

prá aquilo. Eu acho que o trabalho dele faz isso, que desperta a atenção, nunca relaxar, sempre 

alerta.  

- Você está aplicando alguma atividade que  aprendeu no Projeto em algum trabalho 

remunerado? 

- Nestes oito anos que estou aqui na Cia, eu nunca dissociei o trabalho do Ivaldo  das artes 

que eu faço, as aulas de grafite. Eu sempre começo a aula de grafite com a questão de postura, 

para  começar um trabalho em cima de uma carteira, de uma mesa, sempre fazer a soma de 

tudo, nunca deixar uma coisa paralela. Artes plásticas, grafite e dança, sempre tentar juntar o 
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máximo possível destas várias coisas. Mas a gente fez um trabalho junto com a Prefeitura, 

com a Ruth Cardoso, junto com o Ivaldo, nos fomos monitores, professores, alguns bailarinos 

aqui da Cia. Foi o projeto Sé da Dança, e atendia 150 jovens de diversos locais da periferia 

que era um trabalho parecido com o nosso, porém com uma longevidade menor, questão de 3 

meses. 

- Em que ano foi este projeto? 

- 2008. Foi resultado de tudo aquilo que a gente aprendeu, da questão de reestruturar, de 

reeducação e trabalhar com jovem não é fácil hoje em dia. Nem sei, porque às vezes fico 

perguntando será que a gente foi tudo isso mesmo, meio caótico, e com professores que já 

eram mais experientes, mais vividos que a gente. Hoje a gente se depara, eu  com 26 anos e 

pego um  aluno com 20 anos, com a idade muito próxima, e como você vai lidar com os 

conflitos dele, vai ajudar ele na questão da identidade. É bacana mas você se depara com 

muitas dificuldades.  

- Vocês mesmos elaboraram este projeto? 

- Não, foi o Ivaldo com a parceira Ruth Cardoso, com a prefeitura de São Paulo, que elaborou 

este projeto e o Ivaldo colocou nós bailarinos, alguns de nós para estar monitorando  e sendo 

professores de lá também. Foi um outro processo, multiplicador do trabalho dele. Foi 

remunerado, registrado, tudo certinho. Foi uma expansão do trabalho dele. Todos têm um 

pouco   desta coisa de expandir um pouco o trabalho dele. 

- Quando você entrou no Projeto qual foi a reação da sua família? 

- Eu fiquei reservado durante oito meses de processo até a montagem do espetáculo. Ela, 

minha mãe, ficou emocionada então já não precisa muito falar. Depois fomos prá França, para 

a Holanda com este projeto e então, mãe quer sempre o melhor  para o  filho, e se o filho tá 

bem, tá feliz, independente do lugar que esteja, e do que faça, ela vai apoiar, mesmo que não 

fale. 
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5.7. Entrevista com José Edson de Lima 

 

25 anos 

Nasceu em Belém de Maria, Pernambuco. Os país também. 

Mãe autónoma: vende roupas. Nada sabe da profissão do pai. 

Mora na Vila Esperança com mais dois colegas da Cia. onde trabalha. 

Ensino Médio completo. Atualmente faz faculdade de Educação Física.  

 

- Você está empregado atualmente? 

- Sim, eu trabalho como bailarino profissional na Cia TeatroDança Ivaldo Bertazzo, que já 

tem mais ou menos oito anos que começou como projeto social e agora como companhia 

profissional. Dentro disso eu faço outros trabalhos por fora, mas que estão sempre integrados 

à parte da dança. Ganhei um Edital para realizar um Projeto pela Prefeitura.Também estou  

desenvolvendo um trabalho de solo com um parceiro meu, que é de música ao vivo, com um 

solo meu ao vivo  e estamos desenvolvendo um grupo em cima disso também. 

- Quando você fala de solo é canto? 

- Solo dançando, no palco só tem eu de elenco e ele que faz a música ao vivo.Também 

trabalho na parte técnica da Cia. Teatro Dança, na parte de montagem e desmontagem de 

espetáculo. Também trabalho dando aulas de dança mas no momento eu não estou dando 

nenhuma aula  por conta disso tudo que estou fazendo. Isso tudo e eu ainda faço faculdade de 

manhã, mas no decorrer desta loucura que está este começo de ano eu vou ter que deixar a 

faculdade um pouco agora. 

- Você faz faculdade de que? 

- Eu faço faculdade de Educação Física. 

- Você já esteve desempregado em algum momento da sua vida? 

- Não, porque quando eu comecei,  eu comecei com 13/14 anos a ter uma independência, eu 

quero ganhar o meu dinheiro, então  comecei a fazer um monte de coisas e correr atrás de 

coisas para ter um dinheirinho no final do mês. Eu comecei lavando carro em lava rápido. 

Quando surgiu o projeto do Ivaldo, comecei como se fosse um curso, a gente tinha uma ajuda 

de custo prá isso. A partir de 2003 para cá eu não me considero mais  desempregado. Mesmo 

que o projeto do Ivaldo tenha terminado, a gente ficou um ano parado, neste um ano eu já 

tinha me virado para entrar numa  outra Cia, participei de uma outra Cia mas não parei 

nenhum minuto até agora. 

- Você já tomou o rumo da dança? 
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- Sim, sempre 

- Você participa ou participou de alguma associação comunitária ou algum movimento no seu 

bairro ou na sua região? 

- Sim, eu comecei na verdade na ONG, no Projeto Samaritano, da ONG de    Ermelindo 

Matarazzo, foi onde eu comecei fazendo capoeira, aulas de teatro e depois comecei com a 

dança de rua. Foi aí exatamente onde eu comecei na dança. De associação foi isso, nas outras 

coisas eu trabalhei já como professor mesmo. 

- Foi essa ONG que o indicou para o Projeto Dança Comunidade? 

- Sim, foi a partir dessa ONG que eu entrei para o Projeto do Ivaldo. 

- Como foi feito o teste para entrar no Projeto Dança Comunidade? 

- Estava eu lá sentado, eu lembro até hoje como se fosse ontem, eu estava sentado lá 

conversando com o pessoal, apareceu um produtor, na época era o Guto, falando do projeto, 

do coreógrafo chamado  Ivaldo Bertazzo que ele ia desenvolver um projeto assim, assado. 

Ficava na minha, e eu não sabia do que ele estava falando. Do que você está falando, me 

explica porque eu não estou entendendo nada. Fui na coordenação e ela explicou é assim, vai 

lá, faz o teste e vê o que você quer, ele está fazendo uma proposta para vocês serem 

remunerados de alguma forma para participar de um projeto super legal. Só que a principio o 

que o Guto falou foi que ele estava procurando uma galera de dança de rua. Então, eu pensei 

que ia fazer a dança de rua, eu ia chegar lá e ia mostrar minha dança de rua. Foi nada disso. 

Muita gente, umas oito ONGs diferentes. Onde é que eu estou? Aí vai rolar o teste, 

começaram a passar dança indiana, coisas de percussão, eu falei o que é isso, onde é que me 

meteram? Eu não estou entendendo muito bem o que é. Fiz o teste, foi estranho, não foi 

difícil. 

- Você teve que dançar dança indiana? 

- Eu tive que aprender uma parte da dança indiana, que na minha cabeça eu não sabia o que 

era aquilo, o que eu  estava fazendo. Da nossa ONG foi a que mais gente ficou, fomos 13 e 

ficaram 12, só um que não entrou. Ai começamos aquela rotina de ensaios e na minha cabeça 

não entrava ainda  o que eu estava fazendo ali. 

- Por que você continuava se você não entendia nada? 

- Eu acho que eu comecei a gostar um pouco do que eu estava aprendendo, era uma forma 

diferente. Não tinha nenhuma pressão em cima de mim, é diferente de você ter uma cobrança 

em cima de você. Eu estava ali, tinha uma remuneração, tinha um  lanche, a gente era super 

bem tratado, tinha transporte  e tudo mais. Eu fui entrando de cabeça nisso aos pouquinhos, 

quando eu fui ver em um ano a gente já estava apresentando um espetáculo que foi o 
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Samwaad. A ficha não caia na minha cabeça ainda do que eu estava fazendo. No segundo ano 

a gente apresentou o espetáculo Milágrimas, a ficha não caia na minha cabeça ainda. 

- Isso quer dizer o quê?  A ficha não caia? 

- Quer dizer mesmo você tendo tudo aquilo, mesmo você tendo toda aquela  facilidade, 

porque  não caia a ficha?  Porque depois que caiu a ficha em mim foi que fui  perceber lá fora 

como é que era. Perceber como outras pessoas adorariam participar de um projeto daquele. 

Gente da dança que está há mais de 10 anos na dança e que não teve a oportunidade que eu 

tive. Depois de 2 anos que eu fui vendo, quando chegou no espetáculo Mar de Gente, que foi 

o nosso terceiro espetáculo, aí eu entendi, aí eu comecei a compreender melhor onde a gente 

estava, comecei abrir mais os meus leques, a participar de outras coisas, a procurar outras 

coisas, a me informar mais. 

- Quando você diz:  eu entendi, você entendeu o que? 

- Eu entendi que sou até hoje um artista, querendo ou não, eu desenvolvi uma vocação prá 

isso, vocação, você nasce, mas você vai desenvolvendo também, mas se você não quer 

exercê-la é diferente. Então eu comecei a entrar de cabeça de verdade dentro disso e aí foi. Do 

terceiro espetáculo prá cá, esta é a minha vida, eu acho muito difícil eu sair agora disso. 

- Você poderia dizer que você se profissionalizou bailarino? 

- Sim 

- Como  era a sua vida antes de entrar no projeto, se você puder comparar antes e depois do 

projeto? 

- Eu posso comparar assim, ano passado eu tive muita coisa que não me deu muito certo, e a 

partir da metade do ano de 2010 eu planejei tudo para 2011. Fiz um planejamento. Em 2011 

deu tudo certo, e quando tudo dá certo uma coisa vem em cima da outra inclusive fazer 

faculdade. Antes de entrar no projeto eu estava terminando o ensino médio e na minha cabeça 

eu queria fazer uma faculdade de Educação Física. Anterior a isso, era isso que eu tinha na 

cabeça, sabe eu não tinha muita visão de nada, estudei em escola pública, escola pública era 

aquela coisa bagunçada, não vou dizer que eu aprendi muita coisa, não desenvolvi muita 

coisa, era uma escola pública de periferia, mas eu tinha vontade de alguma coisa. Dentro de 

mim tinha alguma vontade para fazer  alguma coisa. Calhou de cair nesta área da dança 

porque eu não dançava nada. 

- Até então você não dançava? 

- Não 

- Só dança de rua? 
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- Antes da dança de rua, eu não sei, não faço idéia, era uma coisa meio largada para mim. Eu 

joguei futebol durante muito tempo, fui vendo várias coisas,  tive um êxito dentro futebol só 

que não conseguia manter por questões financeiras, não conseguia ir até  o local sempre,  nos 

treinos e tal .Andei de skate um tempo também,  quase profissional mesmo, não consegui ir 

prá frente e quando comecei com  este lance de dança, calhou. 

- Meio por acaso? 

- Meio por acaso, acho que foi aí que entrou essa minha vontade de fazer alguma coisa. Era 

uma coisa que ficava dentro da minha cabeça. Tem o lance da música também, eu toco um 

pouco de instrumento, de  violão, de guitarra, tive uma banda com meus irmãos antes do 

projeto e no decorrer do projeto também, nada muito  concreto. 

- Se você tivesse que descrever o que foi a sua experiência no projeto, o que você consideraria 

o mais importante para você,  na sua vida? 

- O mais importante foi saber quem eu sou. 

- Como assim? 

- Eu acho que a gente vai se conhecendo dia após dia, eu acho que a partir do começo do 

Projeto prá cá como eu não tinha essa perspectiva de nada, eu fui ganhando confiança com 

isso, e eu acredito muito nas coisas que eu faço. Muito, muito, às vezes as pessoas até 

duvidam de mim. Odeio que duvidem de mim. E quando alguém duvida de mim, aí não 

demora muito e já  mostro para a pessoa e pronto. 

- Qual você acha que é o papel do trabalho corporal no conhecer-se a si mesmo? A relação 

entre trabalho corporal, a consciência, e o autoconhecimento? 

- O trabalho do Ivaldo é muito específico nisso, você conhece o seu corpo, você conhece o 

que você está fazendo, tanto é que os exercícios que ele dá prá gente são exercícios simples, 

básicos, mas tem o direcionamento voltado para o corpo, de uma  postura, de uma colocação, 

de um jeito de se colocar tanto espacialmente, tanto fora quanto dentro, quanto em qualquer 

lugar. O método do Ivaldo é muito fantástico para isso. Eu me conheço por conta disso, de 

saber onde é que eu me coloco, onde estou, a forma como eu tenho que falar alí, a forma 

como eu tenho que me colocar aqui. Aqui é um grupo, eu trabalho aqui, aqui eu não trabalho. 

Aqui são meus amigos, aqui são pessoas diferentes, então isso é fantástico. 

- Você se situa bem no seu  entorno? 

- Muito 

- E antes, parece que antes você andava meio perdido, procurando alguma coisa? 

-  Procurando o que? Eu não sabia, não tinha idéia. A minha família é toda do    Nordeste, 

todos eles. Eu e meu irmão, meu irmão também fez parte do projeto, ele saiu porque ele não 
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gostava, não era a praia dele. Ele é das artes plásticas, ele é grafiteiro, trabalha com design. 

Me perdi. 

- Eu falei  antes que você andava meio perdido e você ia explicar isso. 

- A minha família é de um lado, todo mundo é do Nordeste e veio para cá com dificuldade, eu 

também, a minha mãe, meus pais, como é que de  repente eu caio num negócio desse, no 

começo era meio estranho.”Mas você está fazendo o que? No que você trabalha?” até hoje as 

pessoas me perguntam. “Eu sou bailarino, trabalho com dança. “Ah...   mas do que você 

trabalha”? 

- Não é considerado trabalho. 

- Não é  exatamente considerado um trabalho, estar aqui, trabalhar do jeito que a gente 

trabalha aqui não tem. Eu acho muito difícil, eu fiz parte de outros grupos e não vi ninguém 

que trabalhe desta forma. A gente trabalha de verdade, o Ivaldo ele pega no pé, a gente tem 

que fazer, é isso que faz essa Cia do  jeito que ela é. 

- Como eram as aulas e os ensaios com o Ivaldo durante o Projeto Dança Comunidade, sendo 

todos adolescentes, 13/14 anos,  começando ainda... como eram as aulas? 

- Eu achava muito divertido. Quando eu vi o Ivaldo pela primeira  vez, que ele foi dar uma 

aula para a gente, ele começava a bagunçar, começava a gritar, de repente ele tinha um pití, 

esse cara é louco, esse cara é maluco. Você vai se acostumando aos poucos com ele. E os 

ensaios eram muito puxados, ele pegava no pé, a ensaiadora que a gente tinha era muito 

pesada também, ela pegava no pé da gente, mas eles faziam todo mundo fazer. E com o 

Ivaldo era super engraçado, a gente ficava louco com ele, ele tinha pití, ele reclamava. 

- O que é pití? 

- Pití é surtar de repente. De repente eu estava aqui, “eu não estou gostando desta porcaria que 

você estão fazendo”. Mas na minha cabeça não tinha nada de anormal. Eu tenho uma 

qualidade que me falaram um dia, que é assim, eu sento, eu  espero  você fazer tudo que você 

quer fazer, eu espero, dou 10/15 dias, fico na minha, só que aí eu já te conheci. Então eu 

analiso muito, sou de parar, tanto que em reuniões eu não falo, falo o essencial. Pede minha 

opinião, eu dou a minha opinião, fico sondando, sou muito observador. 

- O que mais chamava a sua atenção no método do Bertazzo?    

- Foi a primeira técnica que eu tive, de cara foi a primeira técnica que eu fui vendo e depois 

aparecem outras técnicas de dança, de método e o Ivaldo  começa a criticar essas coisas, ele 

sempre  critica outros métodos. Se você tem uma crítica você sabe o que está falando. Aí eu 

comecei também a entender o que ele estava falando, quando ele falava que ele  dava uma 

aula prá  gente e explicava vocês tem que dar a aula assim, assado, por isso e aquilo. Aí eu 
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comecei a ver nas outras aulas, exatamente, faltava tudo  aquilo que ele falava. Então o mais 

interessante é que ele ensina a gente, ensina o professor, ensina o educador, mas 90% não 

conseguem entender o que ele está querendo dizer. Educador que vem aqui fazer o curso, 

professor, ele passa de uma forma, ele ensina, ele está mostrando, ele é bem prático nisso, ele 

mostra como é, a pessoa não entende, parece que não capta isso.  Como a gente teve muito 

disso dele, essa forma de dar aula, essa forma de aprender o método, de mostrar uma outra 

forma, de mostrar que isso aqui é assim e lá naquele outro método é assado. 

- Ele fazia muito isso, comparar o método dele com os outros? 

- Fazia isso muito, criticar de uma forma positiva e negativa também, lógico. Porque ele fala 

isso aqui é assim, mas aquela técnica lá, faz aquela lá, aquela porcaria lá. Na maioria das 

coisas que ele fala, eu concordo sim, porque eu já fui fazer outras coisas também. Tanto é que 

eu fazendo faculdade, tem professores que me dão aula prática que são muito ruins, dando 

uma aula prática de movimento. Eu fico lá, “gente, vocês são péssimos”. Estou errado?  

“Você não é professor”. Eu não sou professor, mas eu tive uma escola durante 8 anos e por 

isso eu posso estar ali de frente  daquele professor desenvolvendo alguma coisa. 

- Como você faria comparação entre a escola pública que você frequentou e a escola do 

Bertazzo? 

- Não tem comparação. 

- Por quê? 

- Acho que não tem comparação. A escola pública na minha época ainda era um poucochinho 

mais organizada porque não existia tanto esse lance  da tecnologia.�Quando eu saí da escola 

nem tinha tanto esta febre de celular, começou este lance do celular. Na escola pública 

basicamente não tem nada que traga o aluno, não tem uma coisa que vai chamar o aluno, que 

atraia, do aluno estar ali para querer aprender. Normalmente as escolas públicas podem até ter 

professor bom, mas não tem um incentivo para desenvolver aquilo, também pode não ter um 

trabalho em cima daquilo. As escolas também são um pouco caóticas em organização. 

Quando eu entrei na escola do Ivaldo mudou a realidade, mudou completamente, você tem 

um tratamento diferente. Na  verdade, eu ia falar na questão de números de pessoas, mas 

quando eu comecei no Projeto tinha mais gente aqui que tinha na minha sala de aula por 

exemplo. 

- Quantos eram no Projeto? 

- Eram 62 no começo. 

- Só da sua ONG foram 12? 
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- 12 da minha ONG  e hoje  só fiquei eu dessa ONG. Eu acho que o negócio era prá todos, 

mas cada um aproveita de um jeito. 

- E você teve dificuldade de se adaptar a esta nova forma, quem está chegando da escola 

pública e entra na escola do Bertazzo, você não teve dificuldades de se adaptar? 

- Eu acho que dificuldade eu não tive porque fui diretamente  para aprender. Já fui com esta 

consciência. Minha característica é parar ali,  ficar ali analisando aos pouquinhos. Eu comecei 

com muita dificuldade para aprender tudo. Eu sempre tive muita dificuldade para aprender 

tudo. Só que quando eu aprendo, não esqueço mais. Quando eu aprendo uma coisa é muito 

difícil de esquecer. Sempre tive dificuldade para aprender muita coisa. O Ivaldo me deu isso, 

o método do Ivaldo, é isso, acho que é isso que tem que ter na escola pública. 

-  O método do Ivaldo, em que ele poderia contribuir para  melhorar a escola pública? Você 

vê uma possibilidade? 

- Sim, dinâmicas. Ivaldo, ele  trabalha com dinâmicas. Brincadeiras, dentro do corpo você 

pode desenvolver uma prontidão melhor, uma atenção ao professor, o professor é que teria 

que dar isso. Se o aluno está alí bodeado, faz uma percussão, faz alguma coisa, vamos brincar, 

voltou prá aula. Sai durante 5 minutos, 5 minutos não é nada. Hoje a aula é assim, quando eu 

falar x, y, todo mundo vai fazer esta parte de coreografia no meio da aula. Vai dar um salto, 

vai correr, vai todo mundo trocar de lugar e vai voltar pro seus  lugares  e todo mundo em  

silêncio e vai continuar a matéria. É um exemplo, veio na minha cabeça agora. Trabalhar este 

lance da organização, na escola, tudo largadão,  jogados, pernas nas cadeiras. É difícil, 

principalmente em escola pública, pior ainda. 

- O que você mais aprendeu no projeto Dança Comunidade? Se você tivesse que fazer uma 

escala, o que foi o  mais importante que você aprendeu? 

- Mais importante foi me colocar dentro da sociedade. Dentro desse meio. Eu sou da periferia, 

mas eu venho para o Teatro Municipal, independente de qualquer coisa. Eu posso freqüentar o 

que for, posso estar no meio de pessoas de alto nível, de nível médio, de baixo nível, e eu 

saber me colocar. Isso foi fantástico. 

- É o mesmo Edson seja qual for o ambiente? 

- Seja qual for o ambiente, claro que você tem o jeito de se colocar em qualquer ambiente, eu 

consegui abrir isso muito bem na minha cabeça. O Ivaldo ensina muito isso, ele sabe como se 

colocar em diversos lugares. 

- O que me surpreendeu foi quando assisti Samwaad: vocês tinham uma presença, uma 

postura, isso saltava aos olhos. 

- Prá mim isso é fundamental até hoje, levo comigo isso. 
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- Seja qual for o ambiente não  dá insegurança? 

- Não, nem um pouco. Dizem que sou cara de pau, não pelo fato estar no meio, no ambiente, 

sou cara de pau assim, se você me ensinar crochê, amanhã eu vou tentar desenvolver outra 

coisa em cima do crochê, se você me ensinar uma técnica de dança x, eu vou colocar outra 

coisa em cima daquilo. É uma característica minha de improvisar em cima do que já tem,  não 

gosto de ficar naquela mesmice. 

- Você é inquieto e tem capacidade de criação. Isso é muito importante. Agora eu vou falar 

para você algumas palavras, você vai me dizer a partir do que você trabalhou no Projeto  

Dança Comunidade, o que passaram a significar para você as seguintes palavras, por 

exemplo, corpo e mente? 

- Postura, aprendizagem, desenvolvimento. 

- Qual a relação entre corpo e mente, como você vê esta relação depois de aprender o método? 

- Fica muito numa coisa consciente do que você está fazendo com relação ao seu corpo, muito 

desta relação com o seu corpo, como a sua mente, toda esta relação. Como vou te explicar. 

- Como você sente a coisa  quando está trabalhando, dançando? 

- Quando eu estou no palco, é a minha meditação, é o único lugar que medito é no palco. 

- Por quê? 

- Porque estou entregue sempre no que eu estou fazendo, sempre consigo entrar numa cena e 

esquecer tudo. A minha mente não tem nada, está completamente vazia. E eu danço pra mim, 

pro público eu consigo ver tudo e colocar isso no palco, é a hora que a minha mente abre e 

fica uma coisa muito transparente. Coisa que se eu ficar de frente  numa praia paradisíaca, eu 

não vou conseguir me concentrar. Eu não sou muito bom de concentração, mas no palco é 

outra coisa. 

- Passando para outras palavras, movimento, gesto e dança? 

- História, tudo isso pra mim é como falar prá você, sem falar nada, como eu vou te contar 

uma historia no palco, na rua, numa escola, andando, em qualquer lugar, através deste 

movimento se conta uma história. 

- Seu corpo de certa forma está falando. Qual a diferença da fala da língua e da fala do corpo? 

- É que o corpo você interpreta, o espectador entende do que eu estou falando. E falar aqui, eu 

estou falando para você, estou te explicando o que poderia estar fazendo com o meu corpo. 

- E a palavra aprendizagem? 

- Sempre, todo dia, toda hora, a cada momento, de repente depois de 5 anos em dois minutos 

cai uma ficha, ou tem ficha que cai em 2 minutos, muito rápido. 

- Você falou sobre alguma coisa que de repente acontece? 
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- De repente acontece. De repente eu consegui fazer uma coisa que eu não sabia que eu  

conseguiria fazer. Isso acontece muito quando a gente quer mostrar alguma coisa num gesto,  

num passo, você coloca uma intenção, que você acha que é aquilo, às vezes  você faz 

descontraidamente. A pessoa, “nossa, mas o que você fez”? “Eu não fiz nada”.  Você não 

percebe que fez. Você faz sozinho. 

- Agora identidade e autonomia, as duas palavras? 

- Eu acho que colocar-se, mostrar o seu trabalho, o trabalho que você desenvolve, que está 

buscando, correndo atrás daquilo, está seguindo uma meta, essa é sua identidade. Eu sou isso, 

eu não vou fugir para aquilo que eu não sei fazer. É uma coisa que o Ivaldo pega muito no pé 

do pessoal aqui, um grupo que às vezes não tem muita identidade, não sabem muito o que 

querem. Eu me considero que eu tenho uma identidade muito forte, eu sei muito bem o que eu 

quero, eu sei para onde eu quero ir. 

- E autonomia? 

- Autonomia em relação a que, por exemplo? 

- Você é autônomo? 

- Sim, mas eu dependo muito das outras coisas também, sempre. Uma questão de autonomia, 

eu acho que uma questão muito mais pessoal minha. Às vezes eu estou muito bem fazendo 

uma coisa porque eu sei que tenho uma pessoa do lado me ajudando, mas às vezes eu estou 

num momento legal, mas às vezes falta alguma coisa em mim, alguma pessoa, alguém para 

estar do  meu lado, às vezes me perco muito por conta disso. Mas sempre, quando acontecem 

estas coisas eu foco o meu olhar sempre no trabalho. Sempre quando eu estou distante, 

quando eu estou precisando de alguém, eu foco sempre no trabalho, é uma forma de eu  sair 

dessa deprê. 

- E  por ultimo, as outras duas palavras, individualidade e comunidade? 

- Eu respondo por mim sempre, é como a gente acabou de falar, a gente depende de outras 

pessoas, mas eu tenho um individual muito forte, eu não fico esperando por ninguém, não 

gosto de esperar por ninguém. Vou sentar ali, vamos fazer, é prá fazer na hora, vamos fazer eu 

e você, tá  bom.  Não vai fazer? Eu vou fazer sozinho, não vou esperar ninguém.  Sou uma 

pessoa individualista, eu sempre penso muito no grupo. Acho que porque o trabalho por ser 

um trabalho muito voltado para o grupo, veio muito de um grupo, foi muito difícil criar uma 

individualidade dentro disso. Acho que eu estou criando esta individualidade agora, trabalhos 

que estou fazendo, desenvolvendo,  minha independência, não estar morando mais com meus 

pais, estar morando sozinho, então  isso me torna uma pessoa muito mais individual. Com 

relação ao grupo eu me dou bem com qualquer grupo. Consigo entrar em qualquer grupo, as 



 136

pessoas gostam de mim, eu me sinto à vontade. É aquilo que eu falei, eu não sou amigo de 

ninguém, faço parte do seu grupo, faço parte desta relação, mas não sou seu amigo. Às vezes 

até  eu fico um pouco estranho com isso de não ter este lance com amigos. Eu tenho amigos, 

lógico, todo mundo tem amigos, mas nem todo mundo é amigo. Não é porque eu trabalho 

aqui há oito anos que todos eles são meus amigos, pelo contrário. Acho que é aí que vem o 

lance da individualidade. Eu me considero assim, eu me dou bem em qualquer grupo, não 

tenho problemas com ninguém, não tenho problemas de relação com as pessoas, as pessoas 

gostam de mim eu não sei porque. 

- Qual foi a atitude da sua família quando você entrou para o projeto? 

- Nada. 

- Você falou que não se relaciona com o seu pai? 

- Muito pouco, agora porque ele não mora mais onde a gente morava. A minha mãe, eu 

sempre de uma forma eu ajudei os meus pais, eu sou o mais velho, tem mais tres irmãos. Eu 

sempre fiquei ali tentando ajudar, ajudei minha mãe de todas as formas  e hoje quando eu 

volto lá eu sou o bebezão da minha mãe. Meus pais nunca influenciaram em nada, nunca me 

impediram de fazer nada. Nunca chegaram, “nossa, porque você está fazendo isso”? Eu estava 

lá, estou trabalhando. Tanto é que meu pai até hoje não sabe o que eu faço. Mesmo porque 

dançar é não fazer nada. Eu falo que viajo. Eles assistiram no começo o espetáculo Samwwad, 

gostaram, mas sem uma autocrítica em cima daquilo. Não é uma cultura da minha família. Eu 

sou o único artista dentro da minha família. Eles estão muito longe da minha realidade.  Eles 

não sabem o que eu faço, eles não vão entender. Tenho uma tia  que mora agora com a minha 

mãe, ela entende,  foi assistir o espetáculo, mas acho que é só ela de todo o resto. 

 

 

5.8. Entrevista com Mayara Agnes de Souza 

 

- Eu estou aqui com a Mayara, que é uma das bailarinas da Cia  Teatro Dança  Ivado Bertazzo 

e que foi uma das participantes do Projeto Dança  Comunidade. Qual o seu nome completo? 

-  Mayara Agnes de Souza 

- A sua idade? 

- 20 anos 

- Você nasceu onde? 

- Na cidade de São Paulo 

- E seus pais onde nasceram? 
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- Meu pai nasceu na Bahia e minha em Minas Gerais 

- A profissão dos seus pais? 

- O meu pai trabalha como fiscal de tráfego e minha mãe é  dona de casa. 

- Em que bairro você mora? 

- Bairro da Cidade  Tiradentes 

- Cidade  Tiradentes que zona é? 

- Zona leste. 

- Quantas pessoas moram na sua casa? 

- Quatro - eu, meus pais e meu irmão mais novo. 

- Qual é o seu nível de escolaridade? 

- Superior incompleto 

- Em que área? 

- Na área da saúde, eu faço curso de Biomedicina. 

- Você atualmente está empregada? 

- Sim, na Cia de Dança do Bertazzo 

- Antes você teve algum outro emprego? 

- Não 

- Este é o seu primeiro emprego? 

- É. 

- Você participa  de alguma associação comunitária ou de algum movimento no seu bairro? 

- Não participo por causa de tempo, por estar na Cia e fazendo a minha faculdade, aí não 

tenho tempo. 

- Você está fazendo faculdade? 

- Estou fazendo. 

- Você já participou de alguma associação? 

- Já participei, quando eu entrei para o Projeto eu fazia parte da Ação Comunitária da Cidade 

Tiradentes, e eu fazia aula de balé na Associação. 

- A Associação Comunitária era uma ONG? 

- É uma  ONG. 

- Tinha este nome? 

- Ação Comunitária Tiradentes. 

- Foi esta ONG que te indicou para fazer o teste com o Bertazzo? 

- Foi 

- Você já dançava pela ONG? 
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- Dançava, fazia balé. 

- Com um professor da ONG? 

- Isso 

- E por que você entrou no projeto Dança Comunidade? 

- A proposta que chegou até a gente foi alguns meses de ensaio para construir um espetáculo. 

Como eu já gostava de dança desde pequena, eu já estava dançando, falei, vou para ver como 

vai ser. Me interessei por ser dança mesmo. 

- Que expectativa você tinha em relação ao projeto? O que você esperava, o que você pensava  

que iria ser? 

-  Quando eu fui fazer o teste eu esperava bem menos do que foi. Esperava que ia ser  um 

ensaio e a gente iria dançar alguns dias e pronto. Pensava que seria isso. 

- E depois quando você percebeu que não era isso, como que você reagiu? 

- Até que eu reagi bem, como eu era nova, eu entrei com 12 anos, eu não tinha muita noção do 

que estava acontecendo, mas aí eu fui vendo que era ensaio, era uma rotina de ensaio, de aula 

de dança, aula de fisioterapia, era super legal. A gente foi vendo que no processo de trabalho a 

gente foi percebendo a grandiosidade da coisa quando montou-se o espaço em que a gente ia 

dançar, aí percebemos o que seria. 

- Você tinha 12 anos? 

- 12 anos quando eu entrei no Projeto. 

- Quando a gente estreou, eu tinha 13. Mas quando começou o projeto eu tinha 12. Eu era 

quase a mais nova, a Angélica era um ano mais nova do que eu. 

- Vocês eram bem novinhas. 

- Como era sua vida antes de entrar no projeto? 

- Era uma vida tranquila, ia para a escola de manhã, duas, três vezes por semana fazia aula de 

balé, quando não fazia aula de balé ficava em casa, era bem caseira. 

- Estava na escola pública? 

-  Sim estava. 

- Como você compararia sua vida antes e depois de entrar no projeto? 

- Uma vida de maior  responsabilidade agora. Antes era uma vida de criança, estava 

estudando, dançando, por gostar mesmo, não por profissão. Agora uma vida  bem mais 

responsável porque agora uso a dança como meu instrumento de trabalho.  

- Se você pensar naqueles quatro anos de experiência participando no projeto, o que você 

consideraria o mais importante para a sua formação? 



 139

- Aprendizado. A gente aprendeu muita coisa, tanto de amadurecimento,  responsabilidade 

com coisas da vida, mas também  coisas técnicas, a gente aprendeu muita coisa de  dança. O 

aprendizado acho que foi a melhor coisa. 

- Dentro desse aprendizado o que você consideraria a coisa mais significativa para sua vida? 

- Responsabilidade. 

-  Antes você era uma menina praticamente. 

- Não tinha responsabilidade com nada. Eu acho que amadureci, não cedo, mas rápido, 

aprendi a ser responsável mais rápido porque tinha uma responsabilidade de ir pro ensaio todo 

dia, de estar ali no mesmo horário, tinha um espetáculo para fazer, então eu já fui vendo que 

eu já tinha minha responsabilidade desde nova, isso foi a coisa mais importante. 

- Como eram as aulas e os ensaios com o Bertazzo e sua equipe, descreva como eram as aulas. 

- Era por volta de uma hora e meia, duas horas de aula. No começo era muita aula do método 

de reeducação do movimento para a gente aprender para  inserir no corpo. E  os ensaios super 

legais, a aula já ia direcionando para o que seria o ensaio, bem legal, a gente aprendia bastante  

coisa, era corrido, era pesado entre aspas pela falta de costume, a gente não era acostumado 

com isso, mas super tranquilo, a gente deu conta, aprendemos bastante. 

- Como é que  se deu o seu corpo com o método do Bertazzo, seu corpo como reagiu? 

- No começo foi difícil porque eu fazia balé, o método dele não ia contra ao balé, mas eram 

coisas diferentes, então no começo foi difícil, eu ficava meio perdida, na aula de balé eu não 

estava tão bem por causa do método e no método eu não estava tão bem por causa do balé,  

algumas coisas interferiram. Com o tempo deu para dar conta, deu para eu conseguir assimilar 

o que eu usaria no método e o que eu usaria no balé  para não interferir um no outro. 

- Você conseguiu diferenciar. Comparando o método de trabalho corporal do Bertazzo e o 

balé clássico, o que você vê como aspecto mais relevante nesta diferença? 

- O método do Ivaldo além de reeducar o movimento ele trabalha muito com a 

psicomotricidade, trabalho neurológico, aí você aprende a se concentrar mais, faz bem para o 

corpo,  não que o balé não faça, mas é um trabalho mais focado na fisioterapia, na parte 

neurológica. 

- O que mais chamava a sua atenção  no método de ensino utilizado no projeto, o que lhe 

surpreendia como uma coisa nova? 

- Eu acho que era o foco, a pontualidade com aquilo, e ia  aos poucos, mas sabia onde queria 

chegar. E aquilo me deixava impressionada, porque vamos começar daqui, mudava, pegava 

de uma coisa mais tranquila, quando via, chegou. Eu acho legal isso. 

- Se sabia o que se queria? 
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- Isso 

- Como você faria a comparação entre a escola pública que você frequentou e a escola do 

Ivaldo? 

- Difícil. São coisas diferentes, mas ao mesmo tempo são as mesmas coisas. É uma escola, 

você está lá prá aprender. Só que eu acho  a escola pública, não digo displicente, não seria 

esta a palavra, mas eu acho que o  ensino do Ivaldo Bertazzo é mais focado, mais centrado, é 

mais fácil de o aluno, seja ele jovem, adulto, prestar mais atenção, concentrar, aprender mais 

rápido, eu acho que é essa a diferença. 

- E na  escola pública como é? 

- Hoje em dia na escola pública já  é mais difícil, o aluno não está nem aí, está difícil a relação 

professor/aluno, aluno não ouve mais, professor tem hora que não aguenta falar mais também, 

acho que isso é o difícil.  No método do Bertazzo ele puxa o aluno, é a atenção, você presta 

atenção, você consegue aprender, você consegue entender fácil. 

- Ele motiva muito mais do que  um professor da escola pública? É isso que você quer dizer? 

Prende mais a atenção do aluno? 

- Acho que sim, não que na escola pública não aprenda, é que vem uma coisa de anos já na 

escola pública que está chegando a um extremo, que  ninguém respeita ninguém, o aluno não 

quer mais saber. 

- O que a escola do Bertazzo poderia sugerir como mudança para melhorar a escola pública?  

- Acho que se tivessem pequenos exercícios do método do Ivaldo nas escolas já ajudaria a 

prender a  atenção, porque por exemplo, um exercício que o Ivaldo passa para o aluno sentado 

mesmo na cadeira, ou em pé ao lado da carteira é uma coisa que ajuda na concentração, 

quando ele voltar para a aula ele vai estar mais calmo, mais focado no que ele tem que fazer, 

acho que é isso que ajudaria. 

- O que você mais aprendeu no Projeto Dança Comunidade? Em termos de escala de 

importância, o que foi que mais lhe chamou  a atenção?  

- Bastante coisa. 

- O que é o mais importante? 

- Acho que é a responsabilidade com o meu trabalho. Era um projeto, mas era um trabalho ao 

mesmo tempo, a gente levava como um trabalho e não como um projeto que a gente ia lá de 

vez em quando, não, era um trabalho, era uma responsabilidade nossa, foi levado muito a 

sério. 

- No sentido em que era uma coisa profissional?  

- Isso 
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- Você se sentia com uma profissão? 

- Isso, acho que ensinou muito a gente ser  profissional.  

- A participação no projeto levou à mudança na sua vida?  

- Acho que a única mudança foi ter uma profissão desde nova. 

- Você sentiu que estava se profissionalizando? 

- Decidi que era aquilo que eu queria continuar fazendo desde nova, mas do restante não 

mudou tanto. 

- Você está aplicando alguma atividade que você aprendeu no Projeto? 

- Não, mas já cheguei a aplicar na ONG. 

-  Você trabalha na ONG? 

- Não, dei algumas aulas às vezes quando eu tinha tempo, porque agora como eu te falei, 

agora é corrido prá mim  porque tem a Cia, tem os ensaios, tem a faculdade, aí  já é mais 

difícil. 

- Depois que acabou o Projeto você chegou a dar aulas na ONG sobre o método do Bertazzo? 

- Foram poucas. 

- A participação no Projeto abriu possibilidades para você de novos empregos ou  atividades 

remuneradas? 

- Eu nunca fui atrás, mas eu sei que abre portas, porque quem ouve falar do Projeto sabe o 

quanto a gente aprendeu, todo mundo que assistiu ao espetáculo  e viu a evolução até virar 

Companhia. É mais fácil,  você chega num lugar, quando você falar  trabalho há oito anos 

com  Ivaldo Bertazzo, a pessoa tem noção do seu conhecimento, da sua forma de trabalho. A 

experiência, o tempo de trabalho com Ivaldo, é um currículo bom. 

-  Você acabou o Projeto e logo em seguida já entrou para a Cia? 

- Isso 

- Por que em 2007 o projeto acabou, o que aconteceu que só foi até 2007? 

- Foi porque o Ivaldo  queria  uma companhia. Ele sempre quis, ele  achou que com a gente 

daria certo, aí virou Cia,  deixou de ser um projeto para ser a Cia com os mesmos bailarinos. 

- Sem vocês não criaria a Cia Teatro Dança? 

- Criaria, mas acho que demoraria mais tempo pelo fato da gente já trabalhar com o Ivaldo, já 

conhecer o método, com a gente a Cia. já estava encaminhada. 

- E para ele era uma coisa inesperada? 

- Não, ele sempre quis ter uma Cia. 

- Ele talvez tenha pensado “chegou a hora”? 

- Creio que sim. 
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- Quando você decidiu  entrar no projeto, dançar no Projeto Dança Comunidade, qual foi a 

reação da sua família, amigos, pessoas próximas, como eles reagiram? 

- Todos a favor. No inicio  minha mãe ficou meio preocupada, porque eu teria que ir sozinha, 

nos primeiros dias  ela foi  comigo por eu ser nova, mas todos tiveram  uma reação muito 

positiva. 

- Você só tinha 12 anos? 

- Só 12 anos.  

Agora  então você  tem 20. Vocês são todos muito jovens. Não houve nenhuma oposição de 

alguém? 

- Não, porque eu já dançava, eu comecei aos 9 anos a fazer balé, eu fazia apresentações em 

teatro, às vezes em algum festival pequeno que tinha em São Paulo.  Então a família já estava 

acostumada. 

- É  o mesmo caso do Edson. Ontem ele me falou que já era bailarino. 

- Eu já dançava quando entrei no projeto, a família já estava acostumada. 

-  As famílias às vezes  têm preconceito contra  essa profissão. 

- É, eles dizem você vai dançar, mas isso não é uma profissão. Porque muita gente, inclusive, 

eu acho engraçado,” o que você faz na vida”? “Eu estudo e danço numa Cia de Dança”. “Que 

legal, mas você trabalha de que”? Muita gente acha que vou dançar, vou fazer uma aulinha, 

existem academias para você fazer aula, mas existem Cias.de Dança que te levam a uma 

profissão. 

- Durante os  espetáculos do Projeto, que relação você sentiu que se estabelecia entre o grupo 

de bailarinos e o público? Você sentiu alguma  coisa especial?  

- Eu sentia que a gente impressionava muito o público. 

- Por que? 

- Não sei, talvez porque nós éramos jovens, eles diziam que viam um brilho diferente na 

gente.  Muita gente falou. Eu acho até engraçado, porque eu falava nossa, mas é aquilo, 

demora para  cair a ficha do que você faz. Eu acho que o público ficava muito impressionado 

com o trabalho positivamente. Talvez por ouvir falar, pensar que era uma coisa e quando via 

era outra. 

- O que eles pensavam que iria ser e depois quando viam  era outra coisa? 

- Não sei, talvez acho que o Projeto tinha muita, não fama, mas parecia ser meninos de rua, 

por ser crianças, jovens de periferia, pensavam, os da favela entre aspas. Não pensavam que 

era uma qualidade, um rigor, uma técnica do jeito que a gente tinha, que  era isso que 

impressionava. 
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- Porque vocês vinham da periferia.  

- Tem este preconceito, e achavam que a gente não levaria tão a sério, acho que essa  era a 

impressão, não todo o público, porque grande parte do público já conhece o trabalho do 

Ivaldo desde dos espetáculos anteriores, acho que isso impressionava. 

- Mayara, agora nós vamos passar para uma parte um pouquinho mais complicada. Depois 

que você participou do Projeto, com a sua experiência, que significado passaram a ter para 

você, as seguintes palavras: corpo e mente, que significado passaram a ter? 

- É muito importante para mim, porque eu trabalho com o corpo e sem minha mente o corpo 

também não funciona. Não adianta eu estar com a mente lá e o corpo aqui. São duas coisas 

que precisam estar juntas e são importantes para eu estar exercendo minha profissão. Duas 

coisas que preciso cuidar muito  bem, preciso aceitar bem, ser focada no que estou fazendo. 

- Você consegue juntar  mente e corpo? 

- Sim 

- Como   acontece isso, em que momento? 

- Todos, porque quando estou no ensaio, quando estou no  espetáculo eu não posso estar com 

a cabeça em outro lugar, eu preciso estar pensando naquilo que eu estou fazendo, porque a 

atenção tem que estar ali, porque durante o espetáculo pode acontecer algum problema no 

meio da cena, pode acontecer algum problema atrás do palco. Ou a mente tá ali, ou pode não 

dar certo. 

- Ou seja, concentração. 

- Concentração, exatamente. 

- A relação entre movimento, gesto e dança. O que é movimento, o que é gesto, o que é 

dança?  

- Acho que talvez o nosso movimento que o Ivaldo sempre nos ensinou é a busca do 

equilíbrio. Nós temos o centro de gravidade, e a gente está sempre em movimento porque a 

gente nunca está no equilíbrio, nunca está no eixo exato. Movimento é a busca deste 

equilíbrio, porque a gente nunca está totalmente parado. 

- E o gesto, o que é o gesto? 

- Talvez atividade simples que o nosso corpo exerce, por exemplo, o gesto de pegar uma 

coisa, o gesto de você  dar um passo, a técnica. 

- Quando o gesto se transforma em gesto de dança, ou movimento de dança? 

- Acho que está tudo relacionado, a partir de um gesto você faz uma coreografia, uma 

sequência de dança, todos partem de algum gesto. 
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- O que é para você aprendizagem, o que significa, quando é que você sabe que aprendeu 

mesmo uma coisa? 

- Eu sei que aprendi quando eu vejo, entendo e sei para que eu vou precisar daquilo. 

- Duas outras palavras, identidade e autonomia. O que você entende por isso? 

- Saber quem você é, o que faz, onde você faz, acho que é isso, é a sua  identidade, o que faz 

parte de você. 

- E a relação entre identidade e autonomia? 

- Autonomia são as mudanças que você pode fazer  a partir disso. A partir da sua identidade 

você tem autonomia para mudar. 

- Agora a relação entre as duas palavras, individualidade e comunidade, como você vê a 

relação entre o individuo e a comunidade, a individualidade de cada um e a necessidade de 

viver em comunidade? 

- ....................... 

- O que é mais importante a comunidade ou o individuo?  

- Acho que o individuo é importante. 

- Por que? 

- Porque para estar numa comunidade você precisa saber o que é seu, o que você faz, o que 

faz parte do seu individual, você precisa do individual para estar numa comunidade. 

- Por que se você não tiver o seu individual o que vai acontecer? 

- Acho que você se perde no meio disso, você não tem noção do que está acontecendo, do que 

você faz. Porque no meio de uma comunidade existem pessoas muito diferentes. Se você não 

for um individuo, eu sou fulano de tal, eu sei o que eu faço, eu sei quem eu sou, é mais difícil, 

você se perde, você não sabe o que acontece, será que eu sou assim, será que sou assado. Se 

perde no meio dos outros. Acho que o individual é importante. 

- E cidadania, o que você entende por cidadania? 

- Talvez seja a preocupação e as ações prá mudar, prá melhorar as coisas da sua comunidade, 

do lugar onde você está, acho que isso é cidadania, preocupar-se com o que acontece.  

- Com o social? 

- Isso. 

- Só se preocupar? 

- Se preocupar e as ações para beneficiar. 

- Você gostaria de acrescentar alguma coisa sobre sua experiência no Projeto Dança 

Comunidade, alguma coisa que você queira falar e que eu não tenha perguntado? 
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- Acho que não, eu disse tudo. Acho que o Projeto não fez diferença para eu saber quem eu 

sou, onde  eu estou, esta diferença não fez. Apesar de todos terem vindo da periferia, não 

éramos jovens largados, de drogas, todos tinham sua família, tinham uma base, então quanto a 

isso, acho que não era o foco do projeto. 

- Você já sabia quem era?  

- Sim 

- Este não  era o foco do projeto? 

-  Acho que não, o foco do projeto era formar jovens multiplicadores do método. 

 

 

5.9. Entrevista com Angélica Cristhien Porsino 

 

19 anos 

Nasceu em São Paulo, capital, assim como os seus pais. 

Profissão do pai: segurança. 

Profissão da mãe: faxineira de shopping (antes foi bailarina e professora de dança). 

Mora na Cidade Tiradentes. Em sua casa moram nove pessoas. 

Escolaridade: Segundo Grau completo 

Trabalha atualmente na Cia. Teatro Dança Ivaldo Bertazzo. 

 

- Você participa de alguma  associação comunitária, ou movimento no  seu bairro,  na região 

onde você mora? 

- Por enquanto não. 

- Nunca participou? 

- Já participei no ano passado, fiquei um bom tempo no Ceu Água Azul, trabalhando com 

uma turma de jovens dando aula de jazz e usando algumas coisas também de reeducação de 

movimento. 

- Quando e porque você entrou no Projeto Dança e Comunidade? Você tinha 11 anos? 

- Isso. A minha historia é meio  diferente de todo mundo. Eu estava na academia de balé, 

tinha 11 anos e no projeto só podia entrar a partir de 12. E daí a professora comunicou às 

outras meninas mas eu era a única que não podia participar. Fiquei de fora, não fiz a seleção e 

a minha irmã passou. E junto a gente fazia balé na Escola Municipal de Bailado e aí todos os 

dias que ela ia pro Projeto eu ia junto com ela porque não dava para eu voltar para casa 

sozinha e a gente voltava junto. E daí nessa de eu estar sempre indo junto com ela passaram as 
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duas primeiras semanas do projeto. Aí uma das assistentes chegou  e perguntou por que  eu ia 

todo dia.  Eu expliquei é porque eu danço com a minha irmã e não posso voltar sozinha prá 

casa. Aí ela conversou com o Ivaldo, ele veio falar comigo e eu entrei para o Projeto. Eu não 

pensei que fosse dar certo, já que eu estou aqui, então vamos. E estou aqui até hoje. 

- Quando você entrou qual era a sua expectativa? 

- Eu na verdade eu entrei mais por eu ficar lá esperando a minha irmã, mais por um 

passatempo, mas depois eu comecei a ver que era mais sério e gostei também prá caramba, 

tanto é que estou aqui. Depois eu comecei a aprender várias coisas, eu vi que tinha muita 

coisa englobada, dança indiana, coisas diferentes. 

- Como era sua vida antes de você entrar para o projeto , o que você fazia? 

- Minha vida era bem corridinha, eu estudava de manhã e depois ia pro balé lá pro  Municipal 

no meio da semana. No final da semana eu fazia duas aulas de jazz no sábado e uma de balé à 

noite e no domingo eu só fazia duas aulas de jazz. 

 - As aulas de jazz você fazia onde? 

 - Uma eu fazia numa ONG com a mesma professora de balé e a outra com a minha mãe que 

dava aula para uma galerinha de jovens. 

- Sua mãe dava aula de dança? 

- Dava, ela parou este ano. 

- Ou seja, você com 11 anos estava no balé, no jazz e depois entrou no  Projeto? 

- Isso, já vivia na dança. 

- Agora você compare sua vida antes e depois do Projeto, o que mudou, como era e como 

ficou? 

- Como eu já disse, eu já vivia na dança, não foi muito difícil. Mudou no sentido que a gente 

aprendeu muita coisa, teve  percussão corporal, aula de história da dança, foram muitas outras 

coisas além da dança. Eu aprendi a me centrar mais, eu sempre fui muito na minha, mas eu 

aprendi a me centrar mais, a ter uma concentração até na escola eu lembro que me ajudou prá 

caramba. 

- Você aprendeu a se concentrar? 

- A me concentrar mais, não sei, como diria, me ajudou muito a encontrar a minha própria 

identidade, uma coisa também que o Ivaldo busca muito, ele procura muito puxar muito isso 

de você. 

- Como ele faz isso ? 

- Então, ele dá alguns gritos, não só  isso. É uma coisa que ele tem, é natural dele, ele puxa 

assim  isso de você. A gente fala muito sobre isso, já falou muito, hoje ele não chama mais 
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tanto atenção. Eu acho que tenho mais identidade do que antigamente. Antes eu estava me 

encontrando, era muito novinha e hoje em dia eu sei mais o que eu quero. 

- Na sua experiência de participação no projeto, o que para você foi o mais importante, o que 

marcou mais? 

- Foi o aprendizado que eu tive, de tudo. Que foram realmente muitas coisas, a gente teve 

muitas aulas. Às vezes eu paro e me pergunto assim porque eu não aproveitei mais, talvez por 

conta da idade. 

-  Você falou em história da dança, do que mais você se lembra? 

- Fisioterapia, a gente teve bastante aula, tanto teórica como pratica, de toque, a gente pegava 

em ossos, tinha apostila. Tivemos aula também de cidadania durante um tempo. Teve aula de 

circo durante um bom tempo também. Ai fizeram as aulas de moderno, contemporâneo, 

vários estilos de dança. 

- O leque era muito amplo? 

- Muito amplo 

- Como eram as aulas e ensaios com o Ivaldo? 

- Para mim tudo era novidade, no sentido de espetáculo, ensaios, porque eu vivia dançando, 

fazia aula, tinha apresentação também com as academias, mas era sempre aquilo, nunca foi 

nada grande assim, era mais aquelas coisas de final de ano, de uma festa. Para mim foi 

novidade este lance de ensaio todo dia, aquela correria com o figurino, um grande espetáculo, 

uma superprodução, por exemplo, Samwaad foi uma baita produção, foi bem legal ter 

participado da produção. Depois Milágrimas foi totalmente diferente prá mim, foi bem 

marcante, teve aquela historia de funk,, misturou a dança que a gente tinha certinha junto com 

uma coisa mais solta, mais popular. Teve também  o Mar de Gente, eu ainda estava no 

Projeto, foi o  mais diferente de todos que a gente fez. Foi muito bom, uma grande produção, 

eram danças folclóricas de vários países. E não teve aquela mistura que ele sempre colocava 

Brasil e algum outro país, eram vários países, várias culturas. 

- Por que  foi deste que você mais gostou? 

- Não sei, mas conforme eu fui crescendo no Projeto, eu fui crescendo como bailarina, eu 

nunca deixei de fazer minhas aulas nos outros lugares, mas eu acho que cresci muito como 

bailarina aqui. 

- No Mar de Gente você se sentiu como bailarina? 

- Eu me senti como bailarina do Ivaldo, porque eu já fazia balé, mas como bailarina do Ivaldo 

eu comecei a me sentir a partir do Mar de Gente. Foi um espetáculo que marcou muito para 

mim. Eu cresci muito. 
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- Mar de Gente foi em 2007? 

 - Foi de 2006 para 2007. 

- O que mais te chama atenção no método do Bertazzo? Dele e da equipe? 

- A diversidade, é algo muito diferente de qualquer outra técnica. É uma técnica muito dele, 

você não encontra em outro lugar. A não ser das pessoas que passaram pelo Projeto e dão aula 

em uma ONG ou em outro lugar. É uma coisa muito dele, só ele dando, a gente faz aula de 

moderno, faz aula de contemporâneo. Às vezes os meninos daqui  dão aula de percussão 

corporal.  

- Percussão Corporal é o que? 

- Bater palma, bater no corpo fazendo sons no corpo. Vibra tudo, só  de você estar batendo o 

pé no chão, você já sente o seu corpo vibrando, imagina a percussão nos ossos, no músculo. 

- Com a sua participação no Projeto, que significado passou a ter para você  as seguintes 

palavras, corpo e mente, e a relação entre corpo e mente? 

- Eu acho que a relação entre corpo e mente é a seguinte, tem vezes que você está dormindo, 

você acorda, geralmente você se espreguiça, isso é  uma coisa que é natural do seu corpo, 

agora quando você já está na ativa e você quer pegar alguma coisa, aquilo veio da sua mente, 

você pensa eu tenho que pegar aquilo, eu vou pegar. Eu acho que a relação entre essas duas 

coisas, pelo menos  na dança, você não pode simplesmente acordar e se mexer, sozinho sem 

pensar. Você tem que parar, você vê primeiro o que a pessoa está te passando, pensa e traz 

aquilo pro seu corpo. 

- As palavras movimento, gesto e dança? 

- As tres acabam se tornando uma só. Que é a dança em si que usa as duas primeiras. 

- O que é um gesto? 

- É qualquer coisa que você faz no seu dia a dia. 

- Ele  torna-se dança quando? 

- Eu acho que qualquer gesto acaba se tornando uma dança dependendo da forma que você o 

utiliza. Às vezes se você for ver alguma peça, as vezes tem peças que utilizam muito isso, 

peças do dia a dia. Eu vou pegar uma água, vou pegar a bolinha. Por exemplo, eu posso pegar 

o ar, vai lá faz algum gesto utilizando fazendo aquilo que não deixa de ser uma movimentação 

e também é um gesto do seu dia a dia. Eu vou abraçar alguém, acaba se tornando uma dança. 

- Identidade e autonomia? Você esteve falando no começo de identidade. 

- Eu acho que são coisas que você aprende ao longo do tempo, com as  coisas que você vai 

aprendendo que você vai buscando. Identidade eu estou conquistando ainda, acho que eu 

tenho, mas talvez eu não tenha, não sei. Eu acho que já conquistei isso. Autonomia também, 
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acho que são duas  coisas que você vai buscando ao longo do tempo, não é uma coisa 

acabada, acho que você vai conquistando mais. 

- Agora as palavras individualidade e comunidade? A individualidade de cada um de nós e a 

nossa vida em comunidade, como você vê a relação? 

- Eu acho que em muitos casos existe muito mais individualidade do que a comunidade. Às 

vezes nem é porque a pessoa quer, às vezes é instintivo que você seja mais você do que é o 

todo. Eu posso me colocar como sei lá, aqui ou no todo. Eu acho importante as duas coisas, 

você viver individualmente porque é o seu lado e a comunidade também. Quando eu comecei 

a conviver muito no grupo eu era meio fechada na época que eu entrei e fui aprendendo a 

conviver com aquela comunidade, com todas as aquelas pessoas diferentes, de diferentes 

idades, todo mundo é diferente. Todo ser humano tem que aprender a viver  em comunidade. 

Existe a individualidade e tem que aprender a conviver com a comunidade, é importante, faz 

parte do seu crescimento. 

- Ninguém pode viver sozinho.Por ultimo a palavra cidadania, você disse que fez o curso de 

cidadania, o que esta palavra diz agora para você? 

- Todos somos cidadãos, mas eu acho que quando você pensa na comunidade, fazer o bem, 

trabalhar numa ONG, pensar em ajudar uma ONG mesmo sem ter remuneração, você quer 

ajudar um grupo de pessoas, eu acho você está fazendo um bem. Isso te torna  cidadão, 

porque cidadão  todo mundo é, fazem coisas que não entraria neste patamar como cidadão 

quando  existe aquele lance do negócio de roubar, de matar, acaba saindo de uma cidadania, 

de uma comunidade que poderia ser do bem. 

- Como você faria a comparação entre a escola pública em que você estudou e a escola do 

Bertazzo? 

- Eu acho que não dá para comparar. Se a escola publica utilizasse o método dele, eu acho que 

ajudaria muito. Teve até uma época, na minha escola a gente estava viajando muito, aí nisso a  

gente começou a perder algumas provas, os professores ajudaram  a gente bastante, a gente 

perdeu bastante coisa. Aí a gente conversou com a direção da escola, eles deram uma carta 

aqui da escola do Ivaldo, deram uma carta para levar para a escola dizendo que a gente 

poderia dar um workshop e a gente teria uma notinha extra na escola. Nesta época eu estudava 

na mesma escola que a Amanda, minha irmã e Michele que também está no grupo. A gente 

deu um workshop na escola, todo mundo gostou, a gente deu aula para professores e alunos. 

Todo mundo gostou. Acho que poderia ter mais isso, não só porque  a gente precisava de uma 

notinha, mas se a escola aceitasse isso como uma matéria da escola, eu acho que iria ajudar 

muito. 
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- Por que você acha que iria ajudar? 

- Porque são coisas básicas que a gente pode fazer, sei lá, um círculo pensando em todos os 

músculos, ossos, tudo no lugar, fazendo o círculo e pensando na reeducação, não só fazer um 

simples círculo, fazendo devagar, pensando em cada musculatura, pensando em tudo, 

tomando consciência daquilo que você está fazendo. Quando você pára de fazer, você vai ter 

outra sensação do seu braço, você não vai dizer eu fiz um círculo, você vai falar nossa eu fiz 

um círculo e estou sentindo que fiz aquele círculo. Você sente o braço de uma forma 

diferente, por mais que tenha sido a coisa mais singela, mais simples do mundo, você vai 

sentir alguma coisa porque você pensou para fazer aquilo. Eu acho que ia ajudar muito, 

principalmente para crianças,  para jovens também, que ajuda  na concentração, hoje em dia 

você vê jovens quebrando escolas, eu acho que ia ajudar muito. 

- O que você mais aprendeu no Projeto Dança Comunidade? 

- Para mim foi a experiência de tudo. Meu crescimento, foi uma experiência incrível para 

mim, tudo que a gente aprendeu. As diferenças entre pessoas, entre trabalhos, entre 

personalidades, de tudo assim. 

- Você está aplicando em alguma coisa o que você aprendeu no Projeto, em alguma atividade 

remunerada? 

- Por enquanto não, eu estou só aqui na Cia mesmo. Dei uma parada porque eu estava meio 

sem tempo, a gente precisa viajar. Depois que eu voltei para a Cia eu parei com os meus 

trabalhinhos extras. 

- Ampliaram as suas possibilidades de conseguir emprego remunerado? 

- Ampliou. A minha professora de balé falou, nossa você consegue em qualquer lugar. A 

gente tem muita coisa que aprendeu, viagem, se eu coloco no meu currículo dá cinco paginas. 

Tudo isso ajuda muito, o nome do Ivaldo ajuda muito também. As técnicas que vieram, tanto 

de dança quanto de  estudo, foram muitas coisas, acho que ajuda bastante sim, acho não, 

tenho certeza. 

- Qual foi a atitude da sua família quando você entrou no Projeto, durante, depois, como a sua 

família viu esta sua atividade? 

- A minha mãe adorou, depois meu pai gostou, também gostou bastante, ele ficou bastante  

contente quando eu entrei, ele falou parabéns. No decorrer do projeto eles começaram a ficar 

um pouquinho mais preocupados porque começaram as viagens. Aí  veio a historia do 

Municipal, foi uma época que a gente ia viajar internacionalmente e eu não ia poder fazer a 

prova do final do ano no Municipal, nem eu e nem a minha irmã. A gente teve que escolher 
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entre o Municipal e a viagem. Acabou que a gente escolheu a viagem, não só a viagem, mas  

o Ivaldo, é uma coisa que a gente queria para a nossa vida. 

- E o  Municipal era só balé? 

- Só balé, tinha algumas outras aulas também, mas hoje em dia eu penso, se eu tivesse feito o 

Municipal  acho que eu teria sido uma ótima bailarina, mas eu também não me vejo sem estar 

aqui. 

- Uma coisa não exclui a outra, se soma. 

- Aí eu tive que escolher, eu e minha irmã, foi uma decisão bastante difícil na época, ficamos 

entre os dois,  e a gente optou por estar  aqui. Meu pai e minha mãe, eles  deram todo  apoio, 

vocês é que sabem, eles não impuseram nada, fica aqui porque vai ser melhor prá vocês, ou 

fica lá,  eles deixaram isso em aberto para a gente decidir e estavam apoiando a gente em 

qualquer uma das duas escolhas. E hoje em dia eles levam numa boa, até hoje minha avó, 

vocês viajam  muito. A gente aprende muito viajando. 

- Angélica, você teria alguma coisa para acrescentar? 

- Eu acho que o trabalho do Ivaldo ajuda muito, não só ajudou a mim, mas como ajuda muitas 

pessoas no sentido que você passa a pensar mais sobre o seu corpo, você não faz nada sem 

estar pensando. Quando você começa a ter ciência daquilo  que está fazendo você faz muito 

melhor. Eu acho que também a técnica dele é uma técnica que podia ser levada para mais  

lugares, não só aqui na escola,  podia ser mais aberto para escolas, ONG, enfim, trabalho para 

todos os lugares, não só para jovens que ajuda muito, mas para todas as pessoas de todas as 

idades. São gestos que você pode levar pro seu dia a dia, são  coisas mínimas, básicas que faz 

toda a diferença. No Projeto, foi uma das grandes experiências da minha vida, foi a grande 

experiência da minha vida ter trabalhado com ele, com o grupo, no Dança Comunidade, 

aprendi muita coisa. 
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5.10. Entrevista com Cléo Regina Todaro Santos de Miranda, assistente social que 

acompanhou os participantes durante todo o Projeto Dança Comunidade 

 

- O problema que eu tenho é o seguinte:  você poderia diferenciar ou não, os que entraram 

para a Cia e os que não entraram? Diferenciar em termos de se foi por problemas pessoais, 

mais facilidade com a dança, se foi uma questão de que eles tinham mais facilidade na 

família, a família não exigia que eles  arrumassem um emprego.  Eu posso diferenciar os que 

entraram e os que não entraram? 

- Eu acho que eles saíram porque não tinham condições na dança. Todos queriam ter ficado. 

O Ivaldo tinha limites, ele tinha que colocar como Companhia os que eram melhores 

dançarinos. E os que tinham mais dificuldades já tinham uma desmotivação e  tinham 

consciência disso. Ele recrutou os 30  melhores dos 38, mas em termos da dança. Eu acho que 

isso você pode confirmar com o Ivaldo, porque foi critério dele, mas pelo que eu acompanhei 

foi isso. Ele não podia chamar 38, ele tinha que chamar 30. Era uma seleção em função de 

quem tinha mais condição, tinha mais motivação, porque a gente teve  menino que não tinha 

tanta condição de dança, no entanto, se tornou excelente bailarino porque  teve boa vontade, 

se esforçou. E teve algum, um ou outro, que  acabou indo embora, sendo bom bailarino. Tanto 

é que vários deles ficaram aqui fazendo outras coisas, alguns ficaram sendo monitores aqui 

dentro, teve gente que  trabalhou na secretaria.  Eles ficaram bastante tempo atrelados aqui. O 

Ivado tinha assistentes com ele, que eram os meninos; alguns davam aula para ele. O Rubens 

ficou na Cia e deu aula. Edinho deu aula.  

Ficaram os melhores bailarinos. Acho que teve um  que disse que não ia ficar, ia fazer outras 

coisas. O sucesso que ocorreu foi quase que uma surpresa pela dimensão que tomou, não pelo 

sucesso da estréia.  O Samwaad ficou 9 meses em cartaz. Ninguém imaginaria isso, lotado, foi 

um sucesso. Então, houve uma brincadeira do Ivaldo quando ele me chamou para trabalhar. 

Eu falei  “Ivaldo o que você quer exatamente que eu faça”? Ele começou a rir. Mas eu falei 

“quanto tempo você quer que eu fique”? Porque eu pensei que ele estava me contratando para 

uma tarefa. Aí ele falou “você vai ver a encrenca”, então, a encrenca no bom sentido, porque 

ninguém de nós podia imaginar que o Projeto teria este caminho. Tão grande dimensão 

internacional inclusive, foi realmente uma surpresa gratificante. Foi muito diferente, foi 

demais, acho que toda estrutura do projeto que a gente foi criando serviu depois para abrir a 

Companhia. Um dia desses, eu fico sempre comovida quando  vou assistir o espetáculo. Eu 

olho para eles não consigo não ver o passado, não consigo não lembrar. A Angélica tinha 11 

anos, era uma menininha, a Mayara também uma menina, magrinha, miudinha. Então a  gente 



 153

vê a história destes meninos no palco. Acho que foi incrível como Projeto, eu escrevi uma 

coisa, um texto do meu primeiro livro e eu nunca mudei esta idéia. Um repórter uma vez me 

perguntou o que eu  achava, se não era estranho por exemplo a gente oferecer o que eles não 

poderiam ter na vida, se isso não causaria revolta. Eu  acho que é muito pelo contrário, 

ninguém está fazendo nada aqui para os meninos se compararem com a classe média e se 

tornarem revoltados porque eles não tem objetivos e valores da classe média. Porque eu 

questiono vários destes valores. Mas eu falei, “a minha intenção como assistente social é que 

eles consigam enxergar o mundo um pouco além das próprias janelas”. Porque isso foi uma 

imagem que eu criei, era isso mesmo, os meninos não conheciam a Av. Paulista. Quando a 

gente chamou os meninos para irem à escola do Ivaldo, que ele queria fazer uma coreografia 

com um pequeno grupo para depois expandir para um grupo maior, então ele pediu ajuda aos 

meninos que tinham mais facilidade. Ele pediu: “Cléo, vê ai com a produção para os meninos 

irem à escola tal dia  à uma hora”. Eu chamei uns cinco, e disse para eles ”olha, o Ivaldo quer 

que vocês cheguem mais cedo este dia na escola, eu vou dar o endereço para vocês, eu vou 

ensinar, é perto da Av. Paulista” e todos me olharam com ar de interrogação. Aí eu saquei, 

falei, “quem já conhece a Av. Paulista”? Ninguém. Então a gente não conseguiu fazer com 

que eles descessem do Metrô e fossem sozinhos para a escola. O nosso motorista foi buscar. 

Então aquela minha frase tinha um sentido duplo, não era só o sentido físico, que todos 

saíssem da periferia para conhecer o outro lado, mas era o sentido psíquico, social, afetivo, 

familiar, que o mundo deles não era só aquilo que eles conheciam, de fato o mundo deles era 

restrito,  restrito ao bairro e à escola. Tem muita riqueza na periferia, mas acaba sendo um 

outro mundo. Assim como se você vai ao mundo da elite é um mundo diferente da classe 

média. Então a minha idéia quando eu falei isso eu fui de uma total sinceridade profissional 

de que eu me sentia responsável por ajudá-los a perceber que eles podiam ir além de onde eles 

estavam. E acho eles foram. Eu hoje tenho uma tranquilidade emocional e profissional de que 

eles foram, eles conseguiram ampliar os horizontes. Se o outro mundo era melhor ou pior não 

é esta questão para mim, não era valorativa a minha visão, era que o mundo é mais que isso. 

Uma vez também, a gente já tinha vindo da França,  fizemos uma dinâmica de grupo, eu 

estava muito curiosa para saber como eles estavam se sentindo pós  viagens. Aí uma das  

meninas falou, “para mim não mudou nada”. Foi entre a França e a Holanda. Eu falei, “você 

acha que não”? Ela falou não! Eu falei, “eu vou dizer uma coisa para você, toda vez que eu 

viajo eu me sinto um pouco diferente. E quando eu vejo um filme e vejo uma coisa alí, eu me 

sinto tão feliz em saber que fui lá” dei este exemplo. Eu falei “tudo bem, talvez um outro  dia 

você sinta algo diferente, mas cada um é cada um, se para você não mudou nada, tudo bem” e  
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passou. Aí deu dez dias ela veio falar comigo “Cléo, eu senti aquilo que você falou, eu estava 

assistindo um filme e quando vi a Torre Eifel me deu uma emoção tão grande!” Ela lembrou 

da viagem. Foi muita coisa, foi um impacto  de você sair da periferia e parar em Paris. Porque 

eu acho o seguinte, nós fizemos um  preparo para todas as viagens que eles fizeram, mesmo 

quando era para o Interior. Como a gente tinha a preocupação educacional,  a gente usava 

mapa, situava as crianças, a gente tinha na parede o mapa do município e do Estado de São 

Paulo, porque eles estavam na escola, eles estudavam geografia, historia, mas era muito fraco. 

Toda oportunidade que a gente tinha a gente ajudava os meninos a ampliar mesmo a  teoria e 

a prática. Eu me lembro uma vez que a gente foi para o Rio, a gente falava “olha a Ponte Rio-

Niteroi”; uma menina veio me perguntar o que era isso. Eu percebi que ela não sabia que a 

gente estava falando de uma ponte de verdade que atravessava para outro lugar. Ela falava “o 

que é isso ponte Rio-Niteroi, o que quer dizer?” Eu falei “ nós vamos atravessar uma ponte, 

porque Niterói está do outro lado, o Rio está aqui, e a gente vai atravessar, de fato você vai 

passar por uma ponte que tem o nome Rio-Niterói porque ela atravessa para Niterói e vice-

versa”. A gente que tem mais escolaridade, é mais velho, é de  outro padrão, tem outro 

ambiente social, você não sabe o que algumas dificuldades significam na vida de uma pessoa 

mais simples. Todo  mundo no Projeto tinha essa preocupação, nós fazíamos reunião com a 

equipe da produção, sempre  tudo isso era muito claro, todos nós aqui somos educadores, todo 

mundo.   A menina que está cuidando do figurino, ela está educando também a todos eles a 

cuidarem da roupa, a higiene, todo mundo educa alí. A gente tem que ter  esta preocupação de 

que a gente está  ajudando todos a se organizarem, a comida, porque a gente dava 

alimentação. Ai no começo eu fiz uma anamnese com eles, e levantei a questão de saúde com 

eles, e descobri que ninguém, acho que só um, tinha ido ao dentista na vida. Todos queriam ir. 

Ai  nós fizemos um acordo com o Sesc porque o Sesc tem um serviço odontológico 

maravilhoso e tinha dentro da própria unidade um ônibus que era gabinete dentário; o Sesc 

costuma fazer isso, não sei se  até hoje faz. Depende do local, se não tem sala montada, eles 

têm um ônibus odontológico maravilhoso. Tres ou quatro dentistas que atuam no mesmo 

horário. Os meninos amavam aquilo. Então eu fiz um levantamento via entrevista  sobre quem 

já estava com queixa para ser prioridade. Aí eles fizeram uma avaliação em todos, e na 

verdade, com exceção de  um ou outro, a prioridade bateu, eles começaram a chamar, 

ninguém faltava, tinha alguns que chegavam antes para ir ao dentista. A gente tinha 

preocupação o tempo inteiro de ajuda, que  não deixava de ser preocupação maternal também,  
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eu até comentei isso várias vezes. Para mim,  assistente social, eu me deparei com situações 

muito difíceis porque  eu me sentia em cima de uma linha tênue entre o maternal e o 

profissional. Porque eles eram muito carentes, carentes de atenção, de mãe mesmo, de um pai 

presente, de uma avó presente, até que avó tinha bastante presente. É muito comum, acho que 

até hoje, a avó fazer um papel muito complementar ao de mãe. Mas hoje está mais diluído 

nesta sociedade mais complicada. Mas o pessoal mais simples, do Nordeste, é muito comum, 

às vezes as crianças ficarem com os avós lá e as mães vêm para São Paulo. Tem crianças que 

são criadas literalmente pelos avós. Eu percebi muita coisa neste projeto. Eu tentei fazer um 

traçado  de como era a formação de cada família e as mães todas eram mães e pais de todas 

estas famílias. De quase todos,  as mães é que eram presentes. Muito machismo, de ter que 

lutar contra o preconceito, teve um pai que não queria que o menino continuasse pelo fato do 

Ivaldo ser homossexual, porque o pai achava que o menino também ia se tornar homossexual, 

daí o menino não queria me contar isso, mas eu  fui percebendo, aí chamava o pai, fazia 

reunião. A gente sempre teve muito cuidado em inserir a família no nosso trabalho. Eu 

ensinei, literalmente, os meninos a fazerem bilhetes para os pais. Quando os meninos tinham 

que sair fora, tinha que ter autorização para sair, e às vezes para fazer show tinha que ter 

autorização  e tal. E os pais não entendiam o que era isso, aí eu fiz uma reunião para explicar.  

Eu entregava uma folha e dizia “olha gente, tem que trazer amanhã”. A folha não vinha. Mas 

um dia o menino disse “eu não vi minha mãe”. Daí eu falei “sua mãe sabe ler? Sabe, então 

vamos fazer um bilhete”. Digam “mamãe isso é muito importante para mim, você pode 

assinar”? Você deixa lá perto da cama da sua mãe. Foi ensinado mesmo, você tem este 

recurso do bilhetinho. Daí eu fui descobrindo a mãe que não sabia ler, você vai ter que 

acordar mais cedo, ou a mãe saia mais cedo do que eles, ou eles saiam para a escola, eles 

chegavam tarde no Projeto,  eles foram aprender a comunicar-se por conta da necessidade e 

foi muito legal. Porque os pais foram aprendendo a gostar do que eles estavam fazendo, 

porque eles não estavam entendendo direito o que estava acontecendo. A gente fazia reunião, 

a gente era aberto, chamava para entrevista, acho que este foi um trabalho bem legal. O Ivaldo 

também às vezes  abria sessão para os pais verem o ensaio no  geral. Eles ficavam surpresos, 

“olha o que o seu filho está fazendo aqui” Choravam, tinha pai que você percebia que era 

resistente e quando chegava lá se desmontava, “olha que lindo e tal”. A trilha sonora 

maravilhosa, o que os filhos estavam fazendo, então foi um trabalho de educação, foi lindo. 

Eu  me sinto parte disso com muito orgulho. Foi demais. A gente tinha uma grande equipe, 

nós tínhamos uma pessoa da área da linguística, que fazia dinâmica com os meninos de 

aprendizado mesmo de linguagem, de escrita, linguagem oral, eles tiveram aula de música. A 
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gente também trouxe um grupo para trabalhar a sexualidade com os meninos porque eram 

todos adolescentes, sexo à flor da pele. Então nós formamos uma equipe do projeto Quixote, 

médica, psicóloga, eles faziam dinâmica de sexualidade, através de jogos, trazendo as grandes 

questões. As meninas podiam através de jogos, colocar suas questões, foi muito legal, fizemos 

duas vezes. Uma vez com Quixote e outra vez com a Dra. Albertina, que é especializada em 

sexo na adolescência e fala na TV, super badalada também, foi muito bom, mas eles já 

estavam mais velhos. Eles tiveram aula de circo no começo, tivemos origami, então, tinha 

uma preocupação de uma formação mais ampla, de oferecer para eles  oportunidades de 

desenvolvimento em várias áreas. Nós éramos uma equipe atenta e  fora que eu ficava o dia 

todinho com eles e as duas monitoras. Foi o seguinte, uma das meninas, a Marcela, chegou 

como uma das participantes da dança,  a Marcela veio da zona Norte, Tirandentes. Porque não 

tinha um professor de dança para vir junto, porque o convite foi feito assim, o arte-educador e 

seus alunos. E a Marcela trabalhava na creche e não tinha quem viesse, e ela veio. O Ivaldo 

falou “se você quiser dançar você pode” e ela dançou Samwaad, depois ela sabia, ela era uma 

pessoa gordinha, mais forte, e quando Ivaldo começou Milágrimas, ele já disse “vou sofisticar 

a coreografia, será uma coreografia mais forte”. Então  a Marcela sacou que ela não ia ter 

condições, realmente ela tinha um corpo que não propiciava isso. Ai eu conversei com o 

Ivaldo, falei “que tal aproveitar a Marcela para ser monitora”? porque nós já tínhamos uma. A  

Sandra quando veio com as meninas ela também  não era professora de dança, ela veio da Gol 

de Letra, ela veio para cuidar da turma, acompanhar. A Sandra desde o inicio se tornou minha 

monitora, ela me ajudava em tudo, ver alimentação, quem estava doente, roupas, cuidados, ela 

era minha auxiliar. Ai a gente instituiu a Marcela também, então as duas acabaram  

aprendendo e elas passaram a ajudar como camareiras. Mas elas  não tinham formação, a 

gente não chamava de camareira, porque camareira tem que ter curso, mas elas ajudavam com 

figurinos. A gente trabalhava com as crianças o fato de que eles tinham que se sentir 

responsáveis e respeitarem  a Marcela e a Sandra  mesmo que elas viessem juntos na mesma 

van, faziam parte da mesma ONG. A Sandra e a Marcela têm outro papel aqui. E foi ótimo, 

elas eram meninas muito legais, elas me ajudavam muito na questão da saúde também. No 

inicio do Projeto, os meninos vinham com muita coisa, dor de cabeça quase todo mundo 

tinha, então eu institui o seguinte “ninguém vai tomar um remédio sem antes fazer uma 

entrevista”. Então quando o menino tinha uma dor a gente questionava, “você tomou café, 

você almoçou, o que você comeu?”  Era muita dor de dente que dava dor de cabeça.  Então a 

gente foi descobrindo, encaminhando criança para ir ao oculista. Mandava cartinha para a 

mãe,  para os maiores eu falava “você tem que ir ao Posto, traz a cartinha”, com isso a gente 
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foi lidando com esta situação da necessidade de tomar medicação, fomos encaminhando para 

o médico. Quando o Projeto Quixote veio, a gente preparou uma ficha de encaminhamento, 

foi ótimo, eles faziam fila, a gente bolou umas cabines dentro do salão que a gente usava com 

privacidade, com mesa, sem ninguém ficar exposto a nada. E cada um preencheu uma 

anamnese que eu bolei junto com o pessoal do Quixote para ela encaminhar mais rápido,  

saber a ficha de vacina, todas as perguntas. Para ajudar o Quixote mais rápido, ela me dizia as 

perguntas que ela queria que a gente fizesse e eu já tinha uma parte, saúde, vacinação, 

dentista, alimentação, se tinha alguma dor, se já tinha tido alguma fratura. Os meninos faziam 

fila, eles brigavam para ter a vez de ser atendido. Porque tudo era atenção, uma coisa nova, 

atenção. Então foi muito legal isso, então o que a gente fez, a partir de cada consulta tinha  

encaminhamentos, e eu fiquei surpresa porque foram poucos encaminhamentos, ela não 

percebeu ninguém com problema de saúde grave, eles tinham dentes ótimos, poucos 

precisaram de tratamento, a saúde estava ótima, não teve nenhum caso de grandes problemas. 

Então, foi interessante, eles eram meninos saudáveis. Teve um menino no  início que tinha um 

problema cardíaco, mas ele ocultou, ele passou mal lá e levaram ele para o  hospital, depois 

ele teve que ser suspenso. Foi bem no início.  Ele ocultou, mas também não considerou 

importante. A função da monitora era essa também, de me ajudar quando vinha algum pedido, 

chegava atrasado, o que estava acontecendo, perdeu a van, era uma festa! Fora que no 

Belenzinho era a nossa casa, a gente ficava todo mundo no mesmo espaço, o ensaio e a nossa 

secretaria. A gente elegeu um canto que tinha uma mesa e cadeira para conversar. Ensinei isso 

também, se você vai perguntar para alguém tem que ter privacidade. Nada de perguntar no 

meio de ninguém. A gente tinha o nosso armário, com as coisas que a gente guardava e do 

lado de cá tinha a mesa que eles comiam. A gente comia no mesmo ambiente, a gente fazia 

um cardápio. A gente teve que educar o cara que vendia comida porque a gente queria que os 

meninos  comessem verdura, tinha que ser tipo um risotinho com brócolis, todo dia tem 

opção. Foi divertido, mas eles foram muito bem cuidados e eles foram aprendendo muita 

coisa e nós também. 

- E esta questão do conflito entre os ambientes, entre o ambiente da periferia e o do centro? 

Como você trabalhava com isso? 

Através de perguntas, de onde eles vêm, como é a composição familiar, em que ambiente eles 

estão inseridos, que tipo de escolas eles frequentam, que atividades eles fazem na ONG, como 

é o bairro, como é a vida deles, para entender de que mundo eles estão vindo e com que 

realidade a gente está trabalhando. Por exemplo, a sua linguagem, você tem sempre que levar 

em conta numa conversa  o ambiente do qual a pessoa vem. Fiz entrevistas com eles. 
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- Estas entrevistas foram feitas em que época? 

- Foi no primeiro ano em que funcionou o projeto, acho que foi em 2005. Quando eu cheguei 

lá, a principio todos que estavam selecionados para continuar o trabalho já estavam lá. No 

meio do caminho teve quem  saiu, mas não teve ninguém que entrou. Quando eu cheguei, eu 

não peguei a primeira etapa do Projeto, foi outra pessoa que foi às ONGs, foi outra pessoa que 

trouxe os meninos. Quando eu entrei, a pessoa já tinha saído. Entrei como assistente social e 

acabei também ajudando na produção. 

- E você fez um levantamento? 

- Fiz, tem até um texto que deve estar em algum lugar aí, era assim: todo mundo tinha família, 

com exceção de um menino que tinha uma família totalmente desestruturada, todos eles 

tinham uma família de certa forma estruturada. A maioria vivia com a mãe, eu acho que 

estava no livro que o Ivaldo fez sobre o trabalho  – Guia de Reeducação do Movimento – meu 

nome é Cléo Regina Miranda. Eu acho que eu tenho esta estatística lá. A maioria tinha mais 

relacionamento com a mãe do que com o pai. As mães eram mais presentes, era mais 

feminino o universo, porque os pais mais facilmente pulam fora, mãe pula menos fora do que 

pai. Educação de filho, ainda mais quando é um  casamento deste pessoal de nível mais baixo, 

isso é mais comum. Ainda mais em nível sócio-econômico mais baixo, sempre tem esta 

predominância materna e as avós têm um papel  incrível porque o pessoal viaja, vai para o 

Nordeste, vai para outro canto  e deixa com as avós. Vários meninos foram criados pelas avós, 

uns no Nordeste e outros em São Paulo.  Todos eles tinham  casa, dentro desta estrutura 

peculiar, todos os meninos estavam na escola, todos não, porque tinha  os mais velhos que já 

trabalhavam, mas eles estavam na escola, eles tinham uma vida estruturada. Só um deles que 

não, que vivia num abrigo, foi um menino que nem teve continuidade, tinha muita dificuldade 

na convivência grupal, problemas muito sérios, mas a gente fez o que pôde, mas não 

conseguimos mantê-lo lá. Mas mesmo assim eu acompanhei, fui ao abrigo, visitei, a gente 

tentou, mas realmente ele desentrosava do grupo. Era um dançarino incrível, uma pena. Eu 

pesquisava isso, eles tinham até muito boa  saúde, embora todo  mundo quisesse ir ao dentista, 

e alguns sofressem dor de dente, quando a dentista fez a avaliação, eles tinham dentes ótimos. 

A maioria descendente de negros, a maioria era negro mestiço, eu acho que tem a ver com a 

qualidade da saúde dos dentes, acho que tem a ver com a cor. A maioria só vivia na periferia, 

a maioria nem conhecia a Av. Paulista. A gente ensinou muita coisa. Era muito limitado, mas 

muito rico, porque todos eles eram muito ligados à dança, à musica, todos eles faziam de três 

a quatro  atividades na ONG, vários já trabalhavam, tinham alguma atividade profissional. Eu 

acho que a ONG, essa é uma opinião muito pessoal, eu acho que as ONGs fazem o que a 
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própria sociedade como um todo e o Governo não fazem e deveriam fazer com os impostos. 

As ONGs acabam tapando um buraco que é bem mais embaixo. Você tem que dar valor para 

o que eles fazem. Tem ONG que faz trabalhos incríveis, mantêm os meninos ocupados de 

uma maneira saudável, estão ensinando, estão profissionalizando indiretamente, estão 

mostrando música, arte. O Wanderley é um menino que desenha, ele desenha muito, ele 

ganhou até curso na ONG, se ele estivesse no ambiente dele, só em casa, talvez não 

conseguisse este estimulo. Eu visitei todas as escolas, muito precárias, limpeza, organização, 

teve uma escola, a gente entrou, o meu sapato grudava no chão, era só papel de bala. A gente 

foi na diretoria, que era uma mistura de diretoria com biblioteca. Ela estava contando que 

tinha chamado a policia porque uma menina trouxe uma faca e que apontou para um aluno. 

Eu sinceramente, eu fui professora, eu jamais chamaria a polícia. Chamaria a família.  Ficaria 

com a faca, isolaria a menina para uma conversa, não junto com os outros. Certamente esta 

menina tinha mil problemas, chamaria a família, tirar desta ação algo positivo em termos 

educacionais. Fomos à outra escola na qual  todas as portas tinham grades. Você entrava em 

uma prisão, porque já tinha tido assalto. Ensino muito fraco. Então fizemos até reforço escolar 

para eles. Quando tinha época de prova  ajudávamos  nesta parte educacional, a gente dava 

aula para eles, ensinava, eles traziam as tarefas. O SESC liberava o uso da internet para eles 

pesquisarem, eles aproveitavam quando chegavam antes da hora e faziam coisas da escola, e a 

gente incentivava. E cada passeio, cada viagem,  a gente falava um pouquinho da história e da 

geografia do local. Acho que isso foi muito bom. Nós tínhamos  o mapa dos municípios 

porque eles não sabiam direito, município, estado. Então a gente tinha  na parede o mapa do 

município com o alfinetes para eles  localizarem. A gente  estava ali não só  prá montar 

espetáculo, a gente estava ali envolvido em um trabalho de cidadania e educação. 

- Como todos vocês escreveram nos trabalhos que publicaram, o objetivo do Projeto era 

apresentar o espetáculo, aprender a dançar, mas este não era o objetivo  fundamental. 

- Não. O fundamental era apostar nas crianças da periferia,  desenvolvendo um trabalho que  

envolvesse a arte, trabalhasse a questão da civilidade, e que no fundo você estivesse 

proporcionando a eles, como a gente conseguiu eu acho, uma vivência saudável, visando abrir 

o olho para o  mundo. “Você tem este potencial, você pode conquistar”. Eles hoje estão bem, 

eu acho. Todos sobre os quais eu tenho notícia. 

- Se você tivesse que avaliar qual a principal transformação que ocorreu com eles ao longo 

desses quatro ou cinco  anos, o que você diria? 

 - Eu acho que foi se sentir potente para fazer coisas e enxergar o outro. A gente ensinou o que  
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o gesto seu pode fazer quando você toca no outro, então tudo que foi ensinado no palco era o 

nosso grande desafio. O que você aprende com a dança, com a música, você aprende com a 

coreografia, isso pode ser interpretado para a sua vida. O Ivaldo sempre me falava na Cobra, 

você precisa cuidar do seu colega. O Ivaldo sempre falou o concreto, a gente também. Se 

aquele movimento da cobra, se eu faço  mais rápido eu vou ferrar o movimento do outro. A 

cobra foi o maior exemplo do trabalho grupal, associativo. Então o que a gente tentava no dia 

a dia, era isso, o que ele aprendeu no palco ele ia entender que era para a vida dele, ou seja, o 

respeito. Não dar risada quando o outro erra, claro que na adolescência eles riem, mas é um 

riso gostoso, não de deboche. Então eles aprenderam a respeitar o limite, as dificuldades, a 

respeitar que se eu fizer uma coreografia que vai atrapalhar o meu colega, eu estou 

atrapalhando a vida dele. Então isso tudo a gente põe no dia-a-dia. O respeito com a 

alimentação, não desperdiçar comida, tentar comer uma comida mais saudável. E tentar ter 

uma coerência, você gosta da dança,  trabalha com a dança e o que ela traz de beneficio para 

você. Para mim  foi isso, a gente conseguiu mostrar para os meninos que cada um tem seu 

potencial, cada um faz sua história,  tem as intercorrências todas, o que você quer da vida e 

batalhar por isso. Quando eu vejo a beleza que eles têm, eu acho que a gente conseguiu. 

- Em todas as entrevistas que eu fiz com eles eu perguntava “qual foi a principal 

transformação que ocorreu em você por meio do Projeto”, sabe o que eles responderam? Eu 

fiquei sabendo quem eu sou, eu me conheço, sei o que posso e o que   não posso. E a outra 

resposta foi “eu entendi como conviver com o outro”.  

- Foi o que a gente queria, eu como assistente social, na minha ação, foi o que eu pus no livro, 

que eles conhecessem um pouco mais o mundo, que o mundo é maior que a sua janela, ou 

seja, no mundo sou eu e os outros. Eu e a natureza, não só eu e meus pais, meus irmãos  e 

meus colegas de escola. Mas eu como agente de transformação. Aquela  velha história, o 

homem não é sozinho, não é mesmo, é um agente de transformação. Mas se ele não tem 

consciência de que ele tem poder de fazer coisas boas e refletir, ele se torna uma pessoa 

apática. Tem muito machismo, não que a classe média e a elite não tenham machismo, mas eu 

acho que já  trabalham isso de outra forma. Mas tem muito machismo, muitos casais vindos 

do Nordeste que também é uma região mais machista, este machismo, e também muito 

preconceito em relação ao homossexual e outras minorias, então isso fica muito difícil para os 

meninos.  Outro dia eu estava comentando com o Ivaldo como deve ser difícil para os 

meninos se transformarem ou fazerem coisas, por  mais que estas famílias tenham se 

modificado, eles tem uma pressão muito forte do ambiente para fazer diferente. Ele estava 

citando o exemplo  de que ele tinha dado   um sapato colorido para um menino e a família não 
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gostou. Se a gente está batalhando para o menino, digamos,  escrever poesia porque ele adora,  

o pai quer que ele goste de matemática. Se a gente aqui fez este trabalho para que ele 

desenvolvesse o potencial dele em escrever uma poesia e chega em casa o pai vai continuar 

querendo que ele faça matemática. Este conflito vai existir sempre em qualquer família, mas 

como estes meninos vêm de ambientes mais simples, menos favorecidos, pais muito 

analfabetos, esta dificuldade fica maior. Ele está diferente do que foi, ele está mais centrado, 

mais seguro, isso deve abalar em casa porque pode abalar o próprio papel do pai, da mãe. Eles 

devem lutar na contramão com muita frequência. A vida é assim, a gente sempre trabalhou 

com o pé no chão. Eu  estava comentando com o Ivaldo recentemente sobre essas mudanças, 

porque no fundo eles gostam de algumas coisas que a gente nem queria que eles gostassem, 

uma música de má qualidade, alguma coisa assim, porque  tem um apelo ambiental muito 

forte,  muito maior do que a vivência que a gente ofereceu, embora eles tenham ficado horas 

da vida deles aqui porque  o ensaio começava às duas e terminava às dez.  Mas é o ambiente 

que eles vivem, não é só pai e mãe, ambiente da rua, da comunidade, da vizinhança. Mas eu 

acho que  o resultado foi mais que positivo para eles e para nós. Foi uma experiência 

profissional para mim incrível, não me arrependo de nada  que  fiz. A gente aprendeu muito, 

eu me diverti. Agora eu falo isso prá eles, vocês me deram muita dor de cabeça. Às vezes eu 

tinha que dar uma bronca e depois eu ia rir lá fora.  Era muito engraçado com as questões que 

vinham no dia-a-dia. A gente lidou com todos os assuntos que  se lidam dentro de uma 

família. Eles estavam muitas horas com a gente, você via eles tomarem café da manhã, 

quando viajava, no ensaio, a gente passeava junto, dormia juntos no mesmo hotel, a gente 

tinha que orientar a questão da comida, no inicio foi bem difícil. Eles tinham hábitos muito 

ruins de alimentação e também enchiam o prato e não comiam tudo. Tinha que falar tudo, 

você pode comer tudo que quiser, mas tenta colocar no prato só aquilo que você vai comer, 

porque vai pro lixo, pode repetir não tem problema. Eles gostavam de pegar a sobremesa logo 

em seguida que pegava o prato e a gente explicava que não era bem assim, primeiro você  

come a comida, e depois vê se você consegue comer a sobremesa e você só pega aquela que 

você  quer. E a gente controlava a bebida, porque a gente não queria que eles tomassem 

refrigerantes, porque não é saudável e também engordava. A gente liberava suco, então para 

eles não tomarem muito suco e comerem a comida, a gente não podia liberar muito porque 

eles se enchiam de suco. Então eles perguntavam “quanto a gente pode beber”? Pode tomar 

um suco cada um,  a gente teve muitas mudanças porque eles só queriam refrigerantes. A 

gente foi ensinando. Foi muita coisa do dia-a-dia, eles adoravam batata frita. Eles tinham  
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opção de escolha de cardápio quando era no Belenzinho; aqui na Pompéia não, o restaurante 

era aberto para eles. Mas quando era no Belenzinho a gente pedia uma quentinha num 

restaurante que a gente selecionou, a gente foi lá, fazia o cardápio, tinha que pôr verdura, 

ensinava a disfarçar para as crianças comerem verduras. Tinham tres escolhas. Alguns foram 

aprendendo a comer, a escolher. Eu acho que foi um grande aprendizado, sem dúvida.  

- Ao longo do processo, que tipo de conflitos ocorriam entre eles,  ou não ocorriam, como é 

que  eles lidavam com o ambiente tão diferente do ambiente de origem? 

- Eu acho que isso não foi conflito. O que eu acho que houve foi alguns probleminhas, de 

alguns pais que não queriam permitir que os filhos viajassem,  pai que não achava legal que o 

Ivaldo fosse homossexual, isso houve  claramente. Teve pai que reclamou  muito dos ensaios, 

teve ameaça, “vou tirar meu filho daqui por causa do horário”, e talvez  não entender  a 

repercussão que o trabalho estava tendo. Mas foi pouco. Acho que os pais no começo não 

entendiam muito bem o que estava acontecendo. A gente sempre chamou os pais, eles têm 

registros dos pais vendo os primeiros ensaios. A gente fez um trabalho também com as 

escolas, todas elas receberam o livro, todas as escolas receberam convites para todos os 

espetáculos. A gente fez reunião com diretor, com professor, a gente tentou cercar tudo, 

porque sabíamos  que era difícil, eles faltavam às vezes na aula por conta do espetáculo, a 

gente mandava carta, pedia autorização para fazer um trabalho depois,  se tinha prova, se 

calhasse. Porque a gente dava linguística aplicada, era aula de português, dava aula de 

geografia, aula de história, aula de inglês. Tudo isso as escolas sabiam, que a gente fazia um 

esforço para compensar algumas coisas. E que era uma vivência incrível. Aprender a 

geografia na prática, estar viajando. Sempre a gente falava. A primeira viagem foi Santos, a 

gente pegava sempre o mapa para mostrar para eles. A gente não teve problema com 

ninguém, talvez no começo  um pouco, mas depois os professores vinham, a  gente foi 

mostrando o que era verdadeiro. Acho que a gente passou isso para os pais. Quando foi a  

primeira viagem para o exterior, foram duas, foi um bicho de sete cabeças, e os pais tinham 

que confiar, havia quinze menores. Eu chamei todos eles, eu  estava na Pompéia, fiz a reunião 

aqui embaixo, expliquei para os pais todos os passos, onde era o lugar, porque a gente tinha 

sido convidado, o que eu iria precisar, porque eu precisava muito dos pais, pelos documentos 

em ordem, falei que tinha autorização de viagem, autorização do juiz porque tinha tres casos 

que a responsabilidade foi minha porque só tinha o pai ou a mãe. Expliquei que ia uma 

equipe, que a gente ia se dividir, sempre foi tudo muito limpo. Não tinha nada para esconder, 

era tudo tão maravilhoso, tão gratificante. Ai nós explicamos como iríamos fazer as ligações 

de telefone, que a gente ia dar um cartão para eles telefonarem, expliquei o fuso horário e um 
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dos pais estava com dificuldade, não queria vir à reunião, eu falei com o menino “seu pai tem 

que vir”. Teve um pai que custou a assinar, quase o menino não foi. Até hoje tem pais que vão 

a todos os espetáculos. Eles curtiram muito, foi muito bem recebido. Os pais sempre 

acompanharam. O que mais me deu  trabalho, foi fazer o passaporte. Porque exigia 

documentação em ordem da família, atestado de reservista, titulo de eleitor, deram muito 

trabalho. Eram cinquenta e dois. O vôo atrasou,  voltando para o Brasil, eles ficaram no 

aeroporto, tinha uma diferença de  quase dez dias, e aqui tinha que ensaiar o espetáculo novo. 

E daí o que você ia fazer com cinquenta crianças em uma semana? Pagando hotel, alguém 

teria que bancar não só o hotel, a refeição, o  local para o ensaio. Então a gente voltou, teve 

uma folga, e depois a gente foi para a Holanda.  

- Os convites para as apresentações vieram de que tipo de instituição? 

- Foi da Organização do Ano Brasil-França. E da Holanda foi do Holand Jazz Festival. Acho 

que tinha alguém que conhecia o Ivaldo, acho que foi o pessoal da Plataforma. Foi época de 

mais trabalho, foi braçal o trabalho do passaporte. Levar todo mundo à Policia Federal, pedir 

para eles não fazerem gracinha. Aliás tinha que chamar os pais dos menores para irem junto. 

Os pais não podiam ir, a gente fazia reunião, tem que ir senão a criança não vai, a criança era 

menor. A gente trabalhou com duas monitoras, uma era a Sandra, que veio da Gol de Letra 

acompanhando as meninas  e a Marcela que  tinha dançado com a gente. Eu tinha duas  

monitoras para tudo. A gente acaba tendo uma força, e era tudo muito organizado, tudo tinha 

horário. Só faltavam quando estavam doentes. Foi fundamental ter começo, meio e fim, e 

respeitar horário, não podiam chegar atrasados, só quando a van dava problema. Tinha muita 

reclamação nas vans de disciplina, eles mesmos reclamavam. Eu resolvi instituir um monitor 

na van, deu trabalho, porque eles achavam que quem era monitor mandava nos outros. Aí eu 

fui doutrinando, é um representante, todo dia tem problema. Ai eu resolvi instituir isso, fomos 

fazer um rodízio, cada vez um vai ser o representante para me trazer os problemas. Olha, 

demorou, mas deu certo. No revezamento, tinha gente que não queria, mas vai chegar sua vez 

e todo mundo foi, eu fiz todo mundo passar por esta experiência. Às vezes a  gente fazia 

grupo com eles, para tratar de algum assunto que estava incomodando o grupo e a gente 

ajudava os meninos a se fortalecerem para ir atrás do que eles queriam. Foi muito bom, foi 

ótimo.  É uma pena que a gente não tenha fôlego para fazer outro. 

- Quando você falou sobre o teste ou a seleção para a Companhia  você disse que dos 38 

ficaram 30.Como foi isso, se no comêço eram 64? 

- Quando eu cheguei tinha 66, eu fiz entrevistas com os 66 mas no meio do caminho foram  

indo, teve 2 grávidas, uma já estava e a outra ficou, teve uma professora que foi embora, o 
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Gilson também foi embora, porque ele era mais adulto e trabalhava em outro lugar. Um 

menino que era da zona sul, ele  foi trabalhar e a mãe não deixou ele vir mais, eu ainda 

conversei com a mãe,  porque a gente dava uma ajuda de custo mas ele foi ganhar um salário, 

ele já tinha 18 anos. Eles foram indo. Quando a gente foi para a Europa, e quando a gente 

ficou com o Projeto por mais tempo eram 52/53. No Milágrimas, já caiu o número também. A 

Jennifer estava grávida, tinha uma outra menina que engravidou também e saiu do Projeto, a 

Cintia também engravidou. Entre eles não aconteceu nada. A Cintia tinha namorado, a Cilene 

era bem mais velha. Já diminuiu quando foi o Milágrimas.  Com o passar do tempo 

naturalmente foi saindo gente. Quando eu vim fazer entrevista que ia acabar o Projeto eram 

38. Chega um momento  para alguns que eles têm que tomar uma decisão. Os que eram 

menores foram ficando, não eram todos que estavam interessados na dança. Aí quando a 

Companhia começou o Ivaldo disse que só podia trabalhar com 30. Os 8 restantes ficaram 

meio por aqui dando aula, ajudando o Ivaldo. Depois a Companhia foi reduzindo, mas aí eu 

não sei nada sobre isso.  

- Se você tiver alguma coisa que ache importante e quiser acrescentar, pode falar. 

- Acho que é isso, é um trabalho muito bonito, acreditar no outro, mais que acreditar foi a 

gente fazer com que eles acreditassem neles mesmos. A população mais pobre, com certeza a 

nossa desigualdade social é muito forte, tem muita dificuldade prá tudo. Hoje eu  estava até 

escutando  no rádio esta questão da faixa de pedestre. Ele estava dizendo assim,  ele falou 

uma coisa interessante, “quem gosta de atravessar fora da faixa de pedestre e gosta de fazer 

confusão, provavelmente é alguém  que acordou super cedo de manhã na periferia e também 

lá não quis respeitar”. A faixa tem que existir em todos os lugares, você tem que respeitar, não 

só a classe média, a elite. Com certeza quem está atravessando de manhã na Praça da Sé ou no 

centro foi aquele que saiu da periferia às 4 da manhâ. Quem não tem seu carro, não que ter 

seu carro é um pouco de status, é porque a gente vive em um país que não existe ênfase no 

transporte público, a classe media aqui é obrigada a ter seu carro para ter uma vida mais 

facilitada. Porque nos outros países ricos todo mundo toma o metrô, todo mundo utiliza o 

transporte público, trens, e deixa o seu carrinho para usar no final de semana. Mas aqui não 

tem investimento como deveria para a população  no transporte público. Basta ver  as 

empregadas da gente, acordam às 4 da manhã. Dormem muito pouco. Ele estava falando 

sobre a necessidade de ter a faixa de pedestre em todos os bairros. A gente não pode fingir 

que  não está vendo o óbvio, todos os meninos vieram de bairros com dificuldades, casas 

super pequenas. Eu até perguntei, uma das perguntas que eu tinha  na entrevista, eram quantos 

cômodos tinha na casa, e outra coisa que é muito interessante para a população mais pobre, 
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que eu acho que até dá para generalizar levando em conta tantas entrevistas que fiz na minha 

vida:  uma coisa é a composição familiar e outra coisa é quem mora na casa. Então são duas 

perguntas diferentes. Se você pergunta quem é seu pai, sua mãe e quantos irmãos você tem, 

em seguida tem que  perguntar quem mora na casa. Teve uma das meninas, eu demorei muito 

para  entender porque a família dela era muito complicada, ela fazia uma confusão, eu falei 

vamos escrever o nome do seu pai, da mãe e dos seus irmãos. Este irmão é por parte de pai, 

esse é por parte de mãe. Quem mora na casa às vezes não tem nada a ver, é a prima, a tia, o 

sobrinho. É interessante isso, acho que não é tão comum isso na classe média. Se você 

perguntar, me diz a sua composição familiar, claro, eu não falava assim, você tem uma visão, 

agora tudo bem, quem mora na sua  casa? Eu moro com a minha avó, cadê sua mãe, minha 

mãe está na Bahia, casou de novo. Onde está seu pai? Ele está separado da minha mãe e está 

morando com outra mulher lá no bairro x. E quem é fulana? É minha prima. Para você ter o 

ambiente real da família, você tem que perguntar essas duas coisas. Por exemplo, quem 

contribui com a renda familiar? Isso é uma pergunta interessante, até porque o próprio menor 

traz dinheiro para casa, a tia é quem paga as despesas. Com isso você vai conhecendo um 

pouquinho o que a gente chamava de mapear. Quando o Ivaldo dizia assim, eu preciso de todo  

mundo às 8 horas  da manhã aqui no sábado, como eu tinha o mapeamento da situação, às 

vezes eu dizia, isso não é possível, fulano mora não sei onde, fulano tem prova. Acho que o 

meu papel era esse.  

- Quantas vans estavam disponíveis para o transporte deles? 

- Acho que cinco. Uma da zona sul, outra da zona norte, e tres da zona leste. É outro país. 

Deveriam fazer um festival só de trabalhos da periferia, tem muita manifestação regional, é 

riquíssima. Tem muita gente que não é nascida em São Paulo. Há uma diversidade cultural 

incrível. Então fica rica a música, a alimentação, por mais pobre que seja. Há uma vivência 

nordestina intensa e do centro-oeste. 
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Cap..6. DE ADOLESCENTES CARENTES A SUJEITOS DE SUA PRÓPRIA 

HISTÓRIA 

 

Neste capítulo faremos a análise do material empírico coletado por meio das 

entrevistas.  

Entre os jovens que participaram do Projeto do começo até o final, durante 

aproximadamente cinco anos, realizamos nove entrevistas. Destas, sete foram feitas com 

jovens que após o término do projeto, em 2007, foram selecionados para compor o corpo de 

baile da Cia. Teatro Dança Ivaldo Bertazzo, aberta naquele ano. Estes sete encontram-se 

trabalhando na companhia até os dias de hoje. 

As outras duas entrevistas foram realizadas com jovens que, embora tivessem a 

possibilidade de continuar na Cia. Teatro Dança Ivaldo Bertazzo, optaram por seguir um 

caminho próprio na área como bailarinos e/ou professores de dança em outras companhias, 

ONGs, ou mesmo criando suas próprias companhias. Estes dois entrevistados foram Márcio 

Greik e Rubens Oliveira Martins. 

Em 2003, quando se iniciou o projeto, os 64 componentes do grupo eram adolescentes 

cujas idades variavam entre 12 e 19 anos. No momento de nossas entrevistas com alguns 

deles, em 2011, já estavam na faixa de 20 a 28 anos. 

Além das entrevistas com os ex-educandos do Projeto Dança Comunidade, realizamos 

mais uma entrevista com a educadora Cléo Regina Todaro Santos de Miranda (assistente 

social). Com Bertazzo não fizemos uma entrevista no sentido estrito do termo, mas tivemos 

vários encontros para elucidar questões que iam aparecendo no processo da pesquisa. 

A análise das entrevistas foi realizada por “blocos temáticos”, ou seja, seguindo o 

esqueleto dos temas que se repetiram em todas ou na maioria delas. Foi feita em dois âmbitos: 

1) o da fala dos entrevistados, que reflete a forma como viveram e sentiram o processo da 

aprendizagem durante o projeto; e 2) o da interpretação dessa fala pela pesquisadora a partir 

do enfoque teórico da pesquisa. 

A seguir, apresentamos os blocos temáticos que emergiram das entrevistas: 

 6.1 Perfil das origens sociais dos educandos e auto-eco-reorganização; 

 6.2 Enfrentando os imprintings; 

 6.3 Enfrentando o outro; 

 6.4 Ampliando horizontes: a percepção da diversidade; 

 6.5 Construindo identidade e cidadania; 

 6.6 Preenchendo o vazio da ausência paterna; 
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 6.7 Vivenciando o método da pedagogia de Bertazzo; 

 6.8 Sugerindo estratégias para ter alunos alertas e concentrados na escola; 

 6.9 A emergência de sujeitos conscientes de si e criadores de cultura. 

 

6.1.  Perfil das origens sociais dos educandos e auto-eco-reorganização 

 

Com exceção de um caso em que os pais do educando nasceram na cidade de São 

Paulo, os genitores dos outros oito são migrantes que chegaram a instalar-se na periferia da 

metrópole paulistana vindos de cidades do interior dos estados de Minas Gerais, Bahia, 

Pernambuco e Ceará.  

Todos os pais e mães, no momento da entrevista, estavam trabalhando em profissões 

como, entre as mães, cozinheira, empregada doméstica, faxineira de shopping, vendedora 

autônoma de roupas, bailarina. Entre os pais, observamos as profissões de pedreiro, 

segurança, vendedor autônomo de peças de computador, fiscal de tráfego, empregado em 

transportadora, músico. 

No que se refere à educação formal dos educandos, na maioria dos casos esta se 

limitou ao segundo grau na escola pública da periferia. Apenas três deles iniciaram um curso 

superior depois de estarem no Projeto Dança Comunidade ou trabalhando na Cia. Teatro 

Dança Ivaldo Bertazzo: Biomedicina, Educação Física e Artes Visuais. No que se refere à 

educação não formal, todos eles participavam, como alunos ou arte-educadores, de atividades 

em ONGs da periferia, principalmente na área de Artes. 

Os dados sobre a estrutura da família dos educandos foram-nos fornecidos na 

entrevista com a assistente social Cléo Regina Todaro Santos de Miranda, que os acompanhou 

e os orientou social e psicologicamente durante todo o projeto, fazendo a ponte entre eles e 

suas famílias e professores. Segundo ela, com exceção de um menino que morava em abrigo, 

“todos eles tinham uma família de certa forma estruturada [... a maioria vivia com a mãe] e 

tinha mais relacionamento com esta do que com o pai. As mães eram mais presentes, o 

universo do lar era mais feminino porque os pais mais facilmente pulam fora” (Cléo R.T. 

Santos de Miranda, p.154) 

Quase todas eram mãe e pai das famílias. Com pais em geral ausentes, na falta da mãe 

foram as avós que assumiram a responsabilidade pela educação dos netos. Isso porque “o 

pessoal viaja muito, vai para o Nordeste, vai para outro canto e deixa os filhos com as avós. 

Vários meninos foram criados pelas avós, uns no Nordeste e outros em São Paulo” (Cléo R. 

T. Santos de Miranda, p.154). 
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No que se refere ao ambiente sóciocultural das zonas da periferia onde moravam – a 

maioria era da Zona Leste e os demais da Norte e da Sul –, este meio ocasionava conflitos 

entre o que se pretendia com o Projeto Dança Comunidade e os valores das famílias e amigos 

dos educandos. Estes trouxeram do Nordeste valores tradicionais e, de certa forma, rígidos: 

machismo acentuado, preconceito em relação ao homossexual e a outras minorias. Muitas 

reuniões tiveram de ser feitas com os genitores para, por exemplo, convencer um pai de que a 

dança poderia ser, sim, uma profissão para seu filho, de que este não se tornaria homossexual 

porque Ivaldo o era, de por que Ivaldo havia dado um sapato colorido para um menino, de por 

que as meninas chegavam em casa  tarde da noite (tinham ensaio das 14 às 22 horas). 

E o que dizer, então, do susto e do medo de ver seus filhos mudarem, tornarem-se 

diferentes, mais centrados, mais seguros, com opiniões próprias? “Isso abalava em casa 

porque abalava o suposto papel que deve ser o do pai ou da mãe” (Cléo R.T. Santos de 

Miranda, p.157). 

Ivaldo e sua equipe enfrentavam esta situação fazendo reuniões com os pais e 

professores, convidando-os também para assistirem aos ensaios, o que se constituiu no fator 

fundamental para seu convencimento sobre a seriedade e a qualidade do trabalho que seus 

filhos estavam realizando. Os pais foram aprendendo a gostar das atividades do projeto. 

 

Eles ficavam surpresos quando dizíamos “olha o que o seu filho está fazendo 
aqui”. Choravam [...] tinha pai muito resistente e quando chegava no ensaio 
se desmoronava, “olha que lindo e tal, que trilha sonora maravilhosa!” (Cléo 
R.T. Santos de Miranda, p.151). 

 

Ou seja, foi necessário fazer um trabalho educativo também com os pais dos 

educandos. O mesmo teve de ser feito com diretores e professores das escolas públicas, com 

visitas a estas para explicar o que era o projeto e que seus alunos teriam de faltar às aulas 

várias vezes porque tinham apresentações a fazer em outras cidades. Houve um caso em que 

duas alunas, tendo de faltar no dia da prova, obtiveram uma nota de avaliação levando um 

grupo de colegas do projeto para realizar, junto com elas, um workshop para alunos e 

professores da escola, o que foi apreciado por todos. 

O que podemos inferir a partir desses dados é que a entrada dos adolescentes no 

Projeto Dança Comunidade abriu uma porta que possibilitou a passagem do mundo acanhado 

e limitado em que viviam – constituído pelo ambiente tradicional da família, da comunidade 

local e da estreiteza cultural da escola pública da periferia – para outro universo social mais 

aberto, muito mais rico e diversificado culturalmente. É importante assinalar o papel do 
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trabalho das ONGs com esses adolescentes, que foi o que preparou o caminho para que essa 

porta se abrisse.  

A entrada dos adolescentes no projeto não só levaria à sua transformação como 

indivíduos, a que nos referiremos mais adiante, mas também, num âmbito mais geral e em 

menor grau, a mudanças nas suas famílias, nas suas comunidades e na própria escola, as quais 

tiveram de ampliar seus horizontes para poder aceitar que seus filhos, amigos e alunos 

pudessem estar realizando atividades que ninguém sabia bem do que se tratava. Assim, os 

educandos estavam, com a colaboração de seus educadores, reorganizando seu espaço social. 

Processavam, como diria Morin, uma auto-eco-reorganização em suas vidas para tornar 

possível o novo caminho que abriam para si. 

De acordo com Morin, abrir caminho em direção a uma nova vida supõe sempre, ou 

quase sempre, a necessidade de reorganizar os espaços sociais dos quais todo indivíduo é 

dependente. Ou seja, para exercer sua autonomia na busca do novo para si é preciso 

reformular sua relação com o entorno do qual depende e, nessa reformulação, o indivíduo 

acaba mudando também o próprio entorno. O exercício da autonomia seria o âmbito da 

possibilidade individual de selecionar o que lhe chega do meio social e do outro, de acordo 

com suas necessidades como indivíduo. Isto porque sempre somos, ao mesmo tempo, 

autônomos e dependentes. Apenas podemos mudar a forma dessa dependência (MORIN, 

1997). 

  

6.2. Enfrentando os imprintings 

 

Como já consideramos anteriormente, os adolescentes selecionados para o Projeto 

Dança Comunidade já possuíam pelo menos uma experiência mínima em dança, como balé 

clássico, dança contemporânea, jazz, dança de rua, capoeira etc. Apesar disso, já no teste de 

seleção e durante as primeiras aulas foram invadidos pelo estranhamento, espanto e inclusive 

dificuldade para compreender a metodologia de trabalho que ali se utilizava, pois no começo 

não lhes parecia que aquilo fosse dança. 

 

Vou te contar uma coisa engraçada. Quando fui fazer o teste [...] como eu já 
dançava, eu coloquei minha sapatilha, minha roupa de fazer aula de balé e 
fui fazer a tal da audição. [...] Quando cheguei lá conheci o Ivaldo, a figura. 
E foi inacreditável porque ele começou a gritar e rolava no chão, batia palma 
e batia o pé, e eu no meio de tudo aquilo não entendendo nada, bulhufas [...] 
Disseram para mim que seria um teste de dança e eu já fazia jazz e balé 
clássico, danças tradicionais já conhecidas. Mas o que o Ivaldo faz é 
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completamente diferente. Até então eu não sabia que o que ele fazia era 
considerado dança. (César D. Cirqueira, p.71, grifos nossos). 

 

A atitude do professor naquele momento começava já a induzir no adolescente de 14 

anos uma quebra de padrões mentais, um descondicionamento, um esvaziamento que pudesse 

abrir caminho para o novo, uma desconstrução dos imprintings socioculturais sobre a ideia de 

dança. Por isso, o teste era baseado em exercícios de coordenação motora, necessários não 

apenas para bailarinos, mas para todas as pessoas que queiram entrar em contato com a 

organização básica de seu corpo, natural, herdada, independentemente de modelos 

mentalizados. Ao entrar na sala de aula ou de ensaio, o aluno deveria tirar o sapato: 

 

[...] o que ele quer dizer com isso é que você deixe lá fora tudo o que 
aconteceu, tudo o que já aprendeu e entre ali como se fosse um novo ser [...] 
ele quer trazer o seu centro, ele quer conhecer você e através da coordenação 
motora isso acaba sendo possível. [...] Ele quer remontar, remodelar a todos 
(César D. Cirqueira, p. 72). 

 

O já aprendido não deveria ser desprezado ou esquecido, mas reinventado por meio da 

descoberta de outras potencialidades da organização corporal de cada um, os gestos originais 

que haviam sido perdidos por meio da assimilação de modelos mentalizados 

aprioristicamente, antes do contato natural-funcional com o próprio corpo. 

 

No começo foi difícil porque eu fazia balé. O método do Ivaldo não ia contra 
o balé, mas eram coisas diferentes... Então no começo foi difícil, eu ficava 
meio perdida. Na aula de balé eu não estava tão bem  por causa do método e 
no método eu não estava tão bem  por causa do balé. Com o tempo deu para 
dar conta... (Mayara A. de Souza, p.135) 

 

Quando entrei no projeto tive conhecimento de uma coisa que eu não sabia 
até então. O conhecimento de que dança é uma coisa muito ampla. Eu 
pensava só em balé, balé, dança é balé. Aí descobri que dança é um mundo 
muito gigante (Ariane dos Santos Silva, p.91). 

 

Tratava-se, no primeiro momento, de enfatizar a questão mais funcional da 

corporeidade, da coordenação motora, o conhecimento da função dos ossos e dos músculos 

que estão na base dos movimentos, a psicomotricidade. Buscava-se o contato consciente com 

o próprio corpo, que propiciaria a capacidade de concentração para a realização dos exercícios 

que pudessem aproximar o aluno, aos poucos, à sua organização natural, da qual emergem os 

movimentos espontâneos. Quando isso acontece, o aluno sente-se à vontade em seu próprio 
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corpo e tem condições de começar a criar, a inovar de acordo com suas potencialidades 

individuais. 

 

Durante o projeto, as aulas do Ivaldo eram completamente loucas. No 
começo a gente não entendia nada. Nada com nada. E aí vinha ele e 
mostrava o osso, a bacia, o ilíaco e a gente olhava... O que é isso? Para que 
serve isso? Tinha aquela parte teórica da biomecânica do corpo, da 
coordenação motora, fisioterápica... E a gente, “prá que isso? A gente só vai 
dançar... se só vai dançar, prá que serve?” A gente tinha essa imaturidade 
que achava que dançar era bater o pé, girar e levantar a perna. E não é (César 
D. Cirqueira, p.74). 

  

Muito custou a esses adolescentes, que achavam que já sabiam dançar, enfrentar seus 

imprintings sobre o que é a dança para poder chegar ao que realmente dança, ao corpo, com 

seus músculos, ossos, bacia, ilíaco etc. E para chegar ao corpo real tinham de desfazer-se dos 

registros corporais que acumularam durante seus anos de vida, os quais muitas vezes 

obstaculizavam a passagem à verdadeira organização corporal. Mas tinham a favor de si sua 

adolescência, fase em que tudo o que é novo, diferente, inusitado, é estimulador da 

curiosidade e da vontade de aprender. 

 

O primeiro ano foi caótico para mim, eu entrei em conflito comigo mesmo 
na questão dos gestos, na questão do entendimento... Era tudo muito novo. 
[...] Fora as dores do início, que é normal, eu não utilizava o corpo 
corretamente. Aí você tem que reeducar tudo aquilo que durante dez anos de 
sua vida você fez errado. Aí que entra o conflito do corpo ser limitado em 
questões sensoriais e até desengatar essa coisa de que eu tenho que vir para 
cá, que tenho que ir prá lá, que tenho que esticar, que tenho que entrar em 
torção comigo mesmo, tenho que me relacionar com o espaço, tenho que 
dançar ao lado de outra pessoa, são várias informações ao mesmo tempo, e 
ainda tem o ritmo e ainda tem a questão cênica acima de tudo para estar 
dançando... [...] Mas aí peguei gosto pela coisa... Percebi que estava me 
fazendo bem fisicamente e estava me trazendo outros tipos de visão até 
mesmo para o que eu fazia dentro das artes plásticas. Isso foi muito 
enriquecedor para mim (Wanderley S. da Silva, pgs.115-116). 

 

A aprendizagem foi um processo conflituoso não apenas do aluno com ele mesmo, 

como corpo que deve ser desconstruído e reconstruído, como também do aluno com o outro, 

porque a construção de um espetáculo de dança é uma tarefa essencialmente grupal. Trata-se 

da construção de um corpo coletivo harmonioso, apesar das diferenças entre seus 

componentes. Estas tinham de ser enfrentadas e resolvidas de alguma forma no interior de um 

grupo de 64 componentes na adolescência. 
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6.3. Enfrentando o outro 

 

Como enfrentar o conflito entre o individual e o coletivo? Este era um dos desafios 

mais difíceis para aqueles adolescentes, a maioria com apenas 12, 13 ou 14 anos de idade. 

Como ser eu mesmo e ao mesmo tempo estar numa comunidade que funcione 

harmoniosamente? 

 

[...] estávamos na adolescência, cada um com uma cabeça, era muito gozado 
observar, havia até questões regionais, o pessoal da Leste que é meio 
parecido entre eles, que é diferente da Norte que também são parecidos entre 
eles e assim por diante. Acho que o desafio maior era aprender a se dar o 
respeito e, ao mesmo tempo, respeitar o espaço do outro. [...] Isso mexia com 
a questão da nossa individualidade, da nossa identidade (Ariane dos Santos 
Silva, p. 92). 
 
É difícil você lidar com um grupo que é grande. Tem hora que o pensamento 
não bate igual, aí é que você tem que lidar com esses pensamentos 
diferentes. Eu, por exemplo, me enfrentei com muitos conflitos, mas soube 
lidar com eles, escutei, também falei, na hora que eu tinha que dar minha 
opinião eu falava, na hora que eu tinha que escutar eu sabia que estava 
errado, mas eu tinha que engolir o orgulho e aprender a escutar. (Anderson 
D. da Silva, 2004) 

 

Os conflitos com o outro inevitavelmente levavam à questão da individualidade, da 

identidade singular de cada um. No momento em que não estou de acordo com alguém, isso 

exige de mim clareza a respeito do porquê disso, preciso argumentar com firmeza para tentar 

convencer o outro sobre minha opinião. E isso é um desafio que se apresenta sob forma da 

pergunta: mas, afinal, quem sou eu? Por isso os conflitos com o outro são antes de tudo um 

motor de arranque na busca de mim mesmo. 

 

Para estar numa comunidade, você precisa saber quem você é, o que faz 
parte do seu individual e o que não faz, porque senão você se perde no meio 
disso, você não tem noção do que está acontecendo, do que você faz. Porque 
no meio de uma comunidade existem  pessoas muito diferentes. Se você não 
for um indivíduo, eu sou fulano de tal, eu sei o que faço, eu sei quem eu sou, 
é mais difícil, você se perde no meio dos outros... Será que sou assim, será 
que sou assado... (Mayara A. de Souza, p.140) 

 

Trata-se, aqui, do duplo movimento egocentrismo/altruísmo, sempre presente no 

processo de formação do sujeito complexo, tal como o considera Morin. Segundo este autor, o 

indivíduo se construiria como sujeito pela realização de sua singularidade, do que ele tem de 

específico e diferente dos outros sujeitos. Neste sentido, sua autoafirmação e realização 

implicam exclusão do outro, egocentrismo. No entanto, “a necessidade de reconhecimento 
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não se separa da necessidade subjetiva de auto-afirmação” (MORIN, 2003b, p. 78-79). E, 

neste outro sentido, a necessidade do outro é radical e o altruísmo faz parte também da 

qualidade do sujeito complexo. Este se constrói no duplo movimento de exclusão/inclusão do 

outro, pois o outro é uma necessidade interna do sujeito e a vivência do vínculo intersubjetivo 

é fundamental para sua estruturação. Quando esse duplo movimento se harmoniza, com doses 

equilibradas de egocentrismo e altruísmo, esta situação traz ao indivíduo uma sensação de 

bem-estar e prazer. 

 

[...] quando você está com dificuldade de dividir um armário com outra 
pessoa, [...] dividir todos os dias, e cada dia aquela pessoa deixa de um jeito 
e você de outro, e você se aborrece... Quando você percebe que não se 
aborrece mais, que isso já não importa, é muito prazeroso... (Ariane dos 
Santos Silva, p. 92). 

 

Constatamos aqui que os educandos do Dança Comunidade estavam aprendendo a 

dançar, mas estavam também aprendendo coisas que iam muito além da dança e que tinham a 

ver com seu desenvolvimento humano, para viver uma vida mais plena e autêntica e uma 

convivência social mais saudável. É o que podemos observar na fala de um dos educandos do 

projeto: 

 

No começo havia muito conflito entre os adolescentes, tinha muito “quebra-
pau” quase todos os dias. Mas aos poucos isso foi diminuindo. É que cada 
um foi mudando e como consequência o grupo mudou, ficando menos 
conflitivo. Um grupo só pode mudar se as pessoas mudam individualmente. 
Tomei consciência disso no dia da estreia de Samwaad, quando encenamos a 
“cobra” [quase todo o grupo, uns 58 adolescentes, abraçados, formam uma 
cobra que desliza realizando movimentos ondulatórios]. Sem cooperação e 
entendimento entre as pessoas, não sairia cobra alguma e sim uma bagunça. 
O erro de um em algum ponto da cobra leva a “erros” dos outros ao longo de 
toda a cobra. Para que ela se construa e exista, como símbolo que é da 
harmonia, é necessário um trabalho coletivo e solidário. 
Tive uma clara percepção de que todos tínhamos mudado quando vi a cobra 
deslizando tão bem, sem falhas, num conjunto harmonioso. Aí percebi que 
no método de Bertazzo não se pode separar o que é técnica do que é 
desenvolvimento humano. Nesse método, as duas coisas são uma só 
(Rubens O. Martins, p.101). 

 

 

Assim, ante a pergunta sobre qual havia sido o aprendizado mais importante que o 

Projeto Dança Comunidade lhes havia trazido, quase todos responderam que, mais importante 

que a dança, foi aprender a conviver socialmente, saber construir uma vida comunitária, para 

o que foi necessário, por meio do enfrentamento dos conflitos interiores e com o outro, chegar 
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a saber quem se é e o que se quer. Autoconhecimento e convívio social foram sendo 

construídos num processo único de desenvolvimento humano. 

 

6.4.  Ampliando horizontes: a percepção da diversidade 

 

Entre os aspectos do método de Bertazzo, um dos que causou mais admiração e 

mesmo encantamento nos adolescentes foi a diversidade do mundo da dança. Esta foi 

apresentada a eles como una e múltipla, o que levou uma de nossas entrevistadas, Ariane dos 

Santos Silva, a declarar, como vimos anteriormente, que descobriu que “dança é um mundo 

muito gigante”. 

A entrada no mundo da dança não se dava por meio de um único caminho, mas sim 

por uma multiplicidade de caminhos que o professor fazia com que se cruzassem, criando 

novas possibilidades de gestos e movimentos, o que estimulava a criatividade dos alunos. 

 

Todo dia era um desafio. Hoje você podia estar dançando dança indiana, 
amanhã ele poderia dizer que você pesquisasse a dança húngara. Por isso eu 
brinco dizendo que esta escola aqui é uma faculdade, é muita informação e 
você precisa estar aberto (César D. Cirqueira, p.77). 

 

O trabalho com a diversidade cultural se dava não apenas com a dança, mas também 

com seu cruzamento com outras áreas da arte, da fisioterapia e até dos idiomas. 

 

O método do Bertazzo é algo muito diferente de qualquer outra técnica. É a 
diversidade que é uma coisa muito dele e você não encontra em outro lugar. 
[...] A gente tinha aula de muitas coisas além da dança, tanto teóricas como 
práticas: fisioterapia, aula de toque, a gente pegava em ossos, percussão 
corporal, sobre instrumentos musicais, história da dança. Tivemos também 
aula de cidadania durante um tempo, aulas de circo, origami, dança moderna 
e contemporânea, vários estilos de dança folclórica, além de línguas, 
português, francês, inglês... (Angélica C. Porsino, p.144) 

 

Esse amplo leque de “disciplinas” e múltiplas atividades exigia dos educandos 

trabalho intenso e responsabilidade. Tinham de cumprir com uma presença de seis a oito 

horas diárias (das 14 às 22 horas), durante seis dias por semana, para dar conta de tudo o que 

se considerava necessário para a montagem e apresentação do espetáculo. Por isso, muitos 

declararam nas entrevistas que o Projeto Dança Comunidade começou a ser considerado por 

eles como um “emprego”, melhor dizendo como um trabalho profissional que lhes ajudou a 

desenvolver o senso de responsabilidade, mesmo porque Bertazzo era muito exigente. Mas 

avaliam que todo esse esforço valeu a pena e marcou suas vidas, abrindo novos rumos. 
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A experiência no projeto mudou a minha compreensão global da sociedade. 
Porque quando você vem da ignorância, tudo passa despercebido e você nem 
tem o interesse de saber como funcionam as coisas. Mas, a partir do 
momento em que você é introduzido num projeto onde se vivencia a 
consciência corporal, musicalidade, dança, exercícios motores, tudo com 
acompanhamento psicológico, isso vai abrindo vertentes e janelas às quais 
antes você não tinha acesso. Então você passa de uma consciência quase 
ignorante para uma consciência de cidadão, que sabe o que faz... (César D. 
Cirqueira, pgs. 72-73, grifos nossos). 

 

6.5.  Construindo identidade e cidadania 

 

Juntamente com o autoconhecimento e a aprendizagem do convívio com o outro, os 

educandos consideraram importante também a autoestima e segurança que adquiriram no que 

se refere a sua inserção na sociedade, realizando um reposicionamento social e cultural, antes 

de tudo, como cidadãos. 

 

[...] Eu sempre tive muita vergonha do meu corpo, que é magrinho [...] 
quando eu entrei para o projeto eu era um pauzinho e no trabalho sempre 
teve essa coisa de que todo mundo é igual, cada um com seu corpo diferente, 
mas dentro das suas diferenças todo mundo é igual, é ser humano, tem duas 
pernas, dois braços [...] não era algo que se falava, mas era algo que eu fui 
lendo no ambiente, que era um lugar que me deixava à vontade com meu 
próprio corpo, sendo que não era todo mundo com o corpo igual ao meu [...] 
foi aí que eu comecei a me aceitar e a desenvolver minha auto-estima 
(Ariane dos Santos Silva, p. 91). 

 

Ariane, que desde criança queria ser bailarina e antes de entrar no projeto tinha aulas 

de balé, depois de ampliar sua concepção estreita de dança, deixando de identificá-la apenas 

com o balé, aos poucos foi sentindo que construía uma verdadeira identidade: 

 

Conforme eu fui ganhando uma identidade, vendo que era aquilo mesmo que 
eu queria, que era daquilo que eu gostava, que eu não precisava subir na 
ponta do pé e nem usar tchu tchu, fui ficando à vontade. Eu sou essa e não 
deixo de ser bailarina porque não uso tchu tchu. Sou bailarina assim  mesmo. 
Ganhei uma autonomia dentro disso (Ariane dos Santos Silva, p. 99). 

 

O mesmo aconteceu bem mais tarde com José Edson de Lima, para o qual, até o 

terceiro e último espetáculo do projeto, Mar de gente, sentia-se um pouco perdido sobre o 

significado, para ele, de todas aquelas novas atividades, das quais gostava muito, em sua vida. 
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[...] depois que “caiu a ficha” em mim foi que fui perceber lá fora como era, 
como outras pessoas adorariam participar de um projeto daquele. Gente da 
dança, que está há mais de dez anos na dança e que não teve a oportunidade 
que eu tive [...] aí eu comecei a compreender melhor onde eu estava, 
comecei a abrir melhor os meus leques, a procurar outras coisas, a me 
informar mais.⌠...⌡ Entendi que sou até hoje um artista, querendo ou não eu 
desenvolvi uma vocação para isso, vocação você nasce, mas você vai 
desenvolvendo também. Acho muito difícil eu sair agora disso. Me 
profissionalizei bailarino... (José E. de Lima, p.125). 

 

O método de Ivaldo Bertazzo havia penetrado no âmago das potencialidades latentes 

desse adolescente – que entrou para o projeto aos 17 anos –, fazendo-as desabrochar e 

manifestar-se naquele ambiente tão favorável, tal como considerou nossa hipótese, na 

Introdução deste trabalho. 

Após alguns meses no Projeto e principalmente após a apresentação do primeiro 

espetáculo – Samwaad – Rua do Encontro –, os adolescentes já não viam a si mesmos como 

moradores da “periferia”, ultrapassando esse clichê criado pelas elites e pelos moradores do 

“centro”. Começaram a definir-se socialmente a si mesmos como cidadãos moradores de 

“comunidades”, a elas pretendendo voltar com muito prazer como multiplicadores do método 

aprendido durante o Projeto. A ampliação de seus horizontes sociais e culturais possibilitou 

que começassem a se colocar criticamente ante a sociedade numa posição flexível, sui 

generis, no que se refere às classes sociais: estar abertos e convivendo com todas, sem, no 

entanto, identificar-se com nenhuma, pois a arte transcende a posição de classe. 

 

[...] tenho um jeito de me colocar em qualquer ambiente, eu consegui abrir 
muito bem isso na minha cabeça. O Ivaldo ensina muito bem isso [...] O 
mais importante foi me colocar dentro da sociedade. Eu sou da periferia, mas 
eu venho para o Teatro Municipal, independentemente de qualquer coisa. Eu 
posso frequentar o que for, posso estar no meio de pessoas de alto nível, de 
um nível um pouco mais baixo e de baixo nível, e eu sempre sei me colocar. 
Isso foi fantástico para mim (José E. de Lima, p.126). 

  

Acreditamos ser importante ressaltar aqui a fala de Rubens Oliveira Martins, nascido 

em Vila Velha, Espírito Santo, que aos 12 anos vendia pastéis numa banca e atualmente tem 

26 anos. Participou do Projeto Dança Comunidade desde o começo até o fim, tendo entrado 

depois para a Cia. Teatro Dança Ivaldo Bertazzo. Posteriormente, sentiu-se “pronto para 

buscar outros ares, pronto para voar, me deu vontade de botar o pé no mundo” (Rubens O. 

Martins, p.102). Percebeu que tinha talento, vontade de tomar iniciativas “e um desejo de 

reproduzir na minha comunidade o que eu ganhei, mesmo porque todas as pessoas com as 
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quais eu trabalhava fora do Ivaldo, tendo eu talento, me demandavam uma necessidade muito 

grande de ensinar alguma coisa que eu sabia” (Rubens O. Martins, p.103). 

Atualmente, Rubens é diretor de duas companhias de dança, uma na “periferia”, na 

ONG Projeto Arrastão de Campo Limpo, na qual reproduz o trabalho de Bertazzo para 15 

jovens; e outra no “centro”, onde se dedica à pesquisa da dança africana com 15 adultos 

profissionais. Também é professor de dança numa casa de cultura em Pinheiros (Casa Jaya) e, 

no momento da realização da entrevista, estava sendo contratado como bailarino por uma 

companhia de dança que estava iniciando suas atividades baseada no trabalho do músico 

Antônio Nóbrega. Transferiu sua moradia para o “centro” em função das necessidades de seu 

trabalho. 

O que nos interessa mais aqui é saber como Rubens reposicionou-se frente à sociedade 

ao definir sua identidade como bailarino cuja formação teve seus alicerces no trabalho com 

Bertazzo, a partir do Projeto Dança Comunidade. 

 

[...] eu sou avesso a esse discurso de que a periferia não está incluída na 
sociedade. Não se trata de incluir o jovem da periferia na sociedade, não, 
você só está fazendo com que ele enxergue mais, amplie seus horizontes. [...] 
quando eu morava na periferia eu não me sentia fora da sociedade. Eu 
simplesmente achava que a sociedade era aquela em que eu estava. Que 
sociedade é essa na qual o jovem deveria ser incluído? (Rubens O. Martins, 
p.104). 

 

Ele está querendo nos dizer que aquela sociedade na qual vivia e esta atual em que 

vive são a mesma sociedade. “Periferia” e “centro” seriam categorias inventadas pelo dinheiro 

para afastar as pessoas umas das outras. 

 

Porque lá tem uma cultura diferente daqui e aqui tem uma cultura diferente 
de lá. Mas eu não deixo de circular por estes dois lados, porque é a mesma 
sociedade. Infelizmente, as pessoas afastam estas pessoas, mas eu faço 
questão de juntar. O quanto eu puder trazer a sociedade de lá pra cá e de cá 
pra lá, eu vou fazer para dizer que estamos todos na mesma. Simplesmente é 
o dinheiro que dita que somos diferentes, mas somos iguais. E assim, eu já 
dei aula para filho de rico, e de muito rico, adolescente, e para filho de 
pobre, muito pobre. Qual é a diferença? Nenhuma. O adolescente tem a 
mesma ansiedade, a mesma dificuldade no gesto, só porque aqui ele vive de 
carro e lá ele vive o dia inteiro a pé, lá ele tem músculos demais e aqui ele 
tem músculos de menos (Rubens O. Martins, p.105). 
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6.6.  Preenchendo o vazio da ausência paterna 

 

Não poderíamos deixar de mencionar aqui a importância da presença da pessoa de 

Bertazzo no processo de formação da identidade dos adolescentes. Fui convidada para 

participar de uma festa que celebrava o aniversário de fundação da Cia. Teatro Dança Ivaldo 

Bertazzo. Chegando cedo ao local da festa, deparei com os jovens muito eufóricos, 

improvisando com uns paus e uma lona a construção de uma casa tipo barraca, no espaço à 

entrada da festa. À porta da casa estavam fazendo desenhos na lona e vi que era a figura de 

Bertazzo vestindo uma roupa típica indiana. E qual não foi minha surpresa quando vi o 

desenho terminado e, ao lado dele, com letras bem grandes, a frase: “Papai chegou!!!”, como 

que recepcionando a chegada do professor, que foi fotografado ali pelos jovens a partir de 

múltiplos ângulos. Isto confirmou para mim, de maneira muito calorosa, o que eu já vinha 

intuindo nas entrevistas com aqueles jovens, quase todos com pais ausentes ou sem uma 

figura masculina forte em seus lares. Bertazzo preencheu para eles esse grande vazio que é 

sentido por toda criança, obstaculizando sua estruturação, principalmente na adolescência. 

Frases que se repetiram nas entrevistas, como “aí chegou a figura, o Ivaldo”, “ele é 

muito louco”, “com o Ivaldo era super engraçado, a gente ficava louco com ele, ele tinha pití, 

ele reclamava”, “tem uma energia diferente, só dele”, “o Ivaldo é uma coisa que a gente 

queria para a nossa vida”, refletem o carinho quase filial por uma pessoa que sempre se quer 

ter por perto porque tem sua personalidade bem definida, bem diferente, que não esconde 

nada e fala tudo. Sua autenticidade transmite segurança a seus pupilos, aquela segurança que 

cabe aos pais transmitir a seus filhos. E isso marcou a identidade daqueles jovens de maneira 

muito profunda. 

 

A identidade nossa é essa, é o processo todo desde o Dança Comunidade até 
a formação da companhia, e cada vez está evoluindo mais e se fortalecendo 
mais este trabalho que vem de anos e anos aí com o Ivaldo. A nossa 
identidade faz parte da identidade dele (Wanderley S. da Silva, p.119). 
 
[...] eu acho que a pessoa que sou é um misto da minha personalidade com as 
oportunidades que me foram dadas [...] Eu acho que o Ivaldo tem muito 
conhecimento, muita história, muita inteligência, ele tem muito de tudo para 
dar e ele dá [...] Eu estava no lugar certo, na hora certa e com a pessoa certa 
[... e isso] ajudou a ser quem sou [...] eu sou um misto do que ele deu, do que 
eu quis buscar e do que eu consegui captar. Juntou (Ariane dos Santos Silva, 
p. 96). 
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Por fim, nada mais significativo que a fala de Rubens Oliveira Martins quando 

descreve o momento que resolveu levantar voo e sair da Cia. Teatro Dança Ivaldo Bertazzo 

para tomar iniciativas próprias na área da Dança. Como se sentia um pouco inseguro, resolveu 

ir conversar com Bertazzo e “pedir a sua bênção”. 

 

Minha profissão, meu desejo, meu sonho nasceu ali dentro, nasceu  por conta 
dele, é responsabilidade dele. [...] Eu pedi a sua benção e ele me abençoou. 
A partir do momento que eu fui falar com ele e ele me deu esta bênção, o 
mundo abriu os braços para mim, eu fiquei felicíssimo. Talvez ele vá me 
ouvir quando eu precisar ligar para ele. Isso já aconteceu, eu já precisei ligar, 
já precisei estar por perto,  já precisei ouvir a voz no telefone somente, como 
um pai. Talvez não como pai, mas como uma personagem importante na 
minha vida (Rubens O. Martins, p. 103). 

 

Essas falas vêm confirmar a importância da intersubjetividade na relação 

professor/aluno no processo da aprendizagem. 

  

6.7. Vivenciando o método da pedagogia de Bertazzo 

 

Ante a pergunta sobre qual aspecto melhor caracterizaria o método de Bertazzo, 

grande parte das respostas centrou-se em torno da questão da coordenação motora e da 

consciência corporal, sem as quais seria impossível aprender realmente a dançar qualquer 

dança. 

 

Você, conhecendo o seu corpo, você respeita o seu corpo. Então, isso foi 
uma das linguagens que ele foi introduzindo na gente com o método dele, 
que é a reeducação do movimento. [...] Uma das coisas que esta reeducação 
trabalha é a questão do gestual. Você abaixar para pegar uma caneta que caiu 
no chão, como você abaixa? Você pode abaixar fazendo uma fratura nas suas 
costas e formando uma hérnia de disco ou você pode abaixar de uma forma 
que seja saudável para o seu corpo... (César D. Cirqueira, p.74) 
 
No começo era muita aula do método de reeducação do movimento para a 
gente aprender a inserir no corpo. [...] O método do Ivaldo trabalha muito 
também com a psicomotricidade, trabalho neurológico, aí você aprende a se 
concentrar mais, faz bem  para o seu corpo, não que o balé não faça, mas é 
um trabalho mais focado na fisioterapia, na parte neurológica (Mayara A. de 
Souza, p.135). 

 

Outro aspecto muito citado foi o aprendizado da concentração, pois o adolescente 

tende a ser muito agitado, distraído e disperso, o que dificulta a aprendizagem de qualquer 

coisa. 
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Então, como você tira toda a euforia de um jovem para que ele não 
descarregue no outro amiguinho, para que ele se centralize? Esta questão de 
centralizar o seu eixo tem aquela coisa introspectiva, no pensar, na maneira 
de agir, de falar, isso foi o que mais me marcou. [...] E euforia prejudica 
qualquer atividade. Porque euforia chama desconcentração, distração, 
dispersão, não é? (César D. Cirqueira, p. 73) 

 

Muitos adolescentes entraram para o Dança Comunidade trazendo das ONGs e de suas 

comunidades o aprendizado da linguagem da dança de rua e Bertazzo, embora tendo críticas a 

essa linguagem – e sem deixar de colocá-las –, assumiu uma postura de abrir-se, respeitando e 

aceitando o que já sabiam seus alunos, inclusive incorporando aspectos dessa linguagem na 

construção dos espetáculos. 

 

[...] então, ele absorveu também  coisas que a gente tinha, cedeu  espaço para 
a gente poder também colocar coisas que a gente já fazia. Isso foi o bacana, 
por isso o espetáculo tem esse nome, a Rua do Encontro, do encontro entre 
professor e aluno, de culturas diferentes. Tudo estava ali, troca de sensações 
e de aprendizagem. Com certeza ele aprendeu muito com a gente, e a gente 
muito mais com ele (Wanderley S. da Silva, p.118). 

 

Ante a pergunta sobre como comparar o processo de aprendizagem na escola pública 

de segundo grau que eles cursaram, ou estavam cursando no momento da entrevista, com o 

método de Bertazzo no Projeto Dança Comunidade, a maior parte das respostas giraram em 

torno da questão do movimento corporal e da relação entre mente e corpo. 

 

Para mim é totalmente diferente. A aula aqui é em movimento. Lá o único 
movimento é que você está lendo e escrevendo, é muito mais cabeça. Aqui a 
gente conversa sobre uma ideia com o corpo junto e com a fala. Lá você 
pega um papel, uma caneta e você se fixa tanto naquilo ali que você esquece 
todo o resto. Aqui não, enquanto eu estou usando a minha cabeça, a minha 
cabeça está sendo usada com a perna levantando para um lado e o braço 
levantando para o outro. Cabeça e corpo juntos. Aqui é o tempo todo corpo 
e cabeça juntos e lá acho que é muito mais cabeça (Ariane dos Santos Silva, 
p. 94, grifos nossos). 

 

Todos eles têm muita clareza sobre a questão da unidade corpo-mente, de que um sem 

a outra não pode trabalhar bem e vice-versa, e de que o corpo participa nos pensamentos da 

mente. 

 

Eu trabalho com o corpo e sem a minha mente o corpo também não 
funciona. Não adianta eu estar com a mente lá e o corpo aqui. São duas 
coisas que precisam estar juntas e são importantes para eu estar exercendo a 
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minha profissão. Só é possível a concentração quando corpo e mente estão 
juntos (Mayara A. de Souza, p.139). 

 

Para Anderson Dias da Silva, a pessoa só possui presença quando mantém uma ligação 

constante entre corpo e mente. Isso também leva a estar atento, alerta em todas as 

circunstâncias. Depois do que aprendeu com Bertazzo, chegou à conclusão de que não se 

pode fragmentar corpo e mente e a relação entre os dois seria uma luta para não perder a 

presença. “Quando eu estava na escola pública, sentado na cadeira escutando e escrevendo 

sobre geografia, história, português, agora eu poderia dizer que eu era um corpo ausente. Só 

uma cabeça pensante” (Anderson D. da Silva. p.109, grifos nossos). 

Só uma cabeça pensante significa corpo estacionado, ou corpo morto. Se nos deixamos 

estar assim, o corpo cansa porque o estático cansa. Por isso, quando se está parado “é ideal 

você fazer algumas oscilações” (Ariane dos Santos Silva, p.94). Todo professor deve saber 

disso se quer ter alunos alertas, atentos, com capacidade de concentração. 

 

6.8. Sugerindo estratégias para ter alunos alertas e concentrados na escola 

 

Para os educandos de Bertazzo, os professores deveriam saber que é importante não 

deixar a mente dos alunos distanciada do corpo por muito tempo, interrompendo esses estados 

subitamente por meio de desafios diários como, por exemplo: 

 

[...] hoje a lição é outra, quem é destro escreve com a mão esquerda e quem 
é canhoto escreve com a direita [...] Se você sempre escreve com a direita o 
seu pescoço vira para um lado e seu corpo vira para outro lado, e a esquerda 
vai estar exigindo outras coisas que você, não só não faz, como não percebe 
a exigência. Assim, vai desenvolvendo vícios corporais que ao longo do 
tempo criam mal-estares que não se sabe de onde vêm (Ariane dos Santos 
Silva, p.95). 
 
A interrupção súbita de uma atividade unilateralmente mental funciona como 
um chamado do corpo no sentido de dizer “eu também existo, mas estou 
morto e quero viver”. O exercício desses desafios periodicamente 
desenvolve a consciência corporal, o conhecimento sobre o corpo e sua 
ligação com a mente. [...] você fica quatro horas sentado durante a aula, 
chega uma hora que é claro que suas costas vão doer, a sua bunda vai latejar. 
Para evitar isso, o método do Ivaldo ensina milhões de exercícios. Por 
exemplo, interromper a aula por cinco minutos que seja para que todos se 
levantem da cadeira, batam o pé no chão por alguns segundos, curve e 
estique seu corpo e faça uma percussão corporal com as mãos nas nádegas, 
nos ossos, no rosto, na face e depois senta de novo e a aula continua... Só 
que já mudou, já mudou, já trouxe de novo a atenção para o professor! 
(César D. Cirqueira, p.78) 
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É importante assinalar que esses exercícios duplicam ou triplicam seus efeitos para 

obter estado de alerta e concentração, se após cada atividade como essas se abre um espaço de 

três a cinco minutos para que os alunos se dediquem a observar o que aconteceu com eles, 

com seus corpos e com seu “estado mental”. E também que troquem entre si as sensações que 

sentem ou sentiram. 

 

Há coisas básicas que a gente pode fazer, como um círculo com os braços, 
fazendo bem devagar, observando e pensando em todos os ossos, todos os 
músculos, tendões, articulações, ombro, cotovelo, pulsos, etc., cada coisa no 
seu lugar, com consciência daquilo que você está fazendo. Quando você 
parar de fazer, você vai ter outra sensação do seu braço. Você não vai dizer 
eu fiz um círculo, você vai falar, com surpresa “nossa... Eu fiz um círculo e 
estou sentindo que fiz aquele círculo!” (Angélica C. Porsino, p.146) 

 

Quando uma atividade é realizada numa vivência conjunta, unitária, de corpo e mente, 

percebemos que podemos superar nossos automatismos, ser mais criativos e viver uma vida 

mais plena e intensa, além de desenvolver uma aprendizagem mais integral.  

 

6.9.  A emergência de sujeitos conscientes de si e criadores de cultura 

 

Os primeiros nove meses de trabalho intenso com uma meta bem definida – a 

montagem e apresentação de um espetáculo – atingiu seu objetivo no início de 2004 com a 

estreia, no Sesc Belenzinho, de Samwaad – Rua do Encontro. Para a surpresa de todos – e 

derrubando o preconceito que circulava em vários meios de que não se podia esperar grande 

coisa de um espetáculo montado com adolescentes de periferia –, a estreia foi um sucesso 

enorme e o espetáculo, considerado inédito, passou a ser comentado e recomendado muito 

positivamente por todos os meios de comunicação.  

Bertazzo, sua equipe e seus pupilos não conseguiam acreditar naquele resultado 

inesperado. Mas ele se confirmou nos nove meses seguintes em que o espetáculo permaneceu 

em cartaz, sempre com salas lotadas. Foi apresentado em várias cidades do Brasil e o sucesso 

nacional projetou-se internacionalmente, com convites para apresentações na França, pela 

Organização do Ano Brasil-França, e na Holanda, pelo Holand Jazz Festival. E os alunos 

adolescentes, agora já quase bailarinos – muitos dos quais, vivendo na periferia, não 

conheciam sequer a Avenida Paulista, em São Paulo –, partiram para o exterior em viagens 

que marcaram suas vidas para sempre. 

 Após o primeiro espetáculo, Samwaad, já antes da viagem para a Europa, o número 

de componentes do grupo diminuiu de 64 para 53. Foram saindo, principalmente, os mais 
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velhos, por iniciativa própria, movidos por problemas pessoais e mesmo, em alguns casos, por 

falta de interesse real pela dança. Em geral, foram dois os motivos que os levaram a deixar o 

projeto: saíram os que precisavam trabalhar e ganhar mais para o sustento das famílias e 

várias jovens que já tinham namorado e engravidaram. Os de menos idade foram ficando. 

No início do processo da montagem do segundo espetáculo, Milágrimas, Bertazzo 

decidiu elaborar uma coreografia mais refinada e, portanto, mais exigente com as 

potencialidades dos alunos. Essa exigência, por si só, levou à saída do grupo de mais alguns 

que sabiam não ter condições para atendê-la. Alguns destes permaneceram realizando outras 

atividades no espaço, relacionadas à preparação do espetáculo.  

Após o terceiro e último espetáculo do projeto, Mar de gente, permaneciam no grupo 

38 componentes. Destes, foram selecionados 30 para compor o corpo de baile da Cia. Teatro 

Dança Ivaldo Bertazzo, criada em 2007/2008 com o objetivo de profissionalizar o que o 

Dança Comunidade produziu como melhores bailarinos. Para Bertazzo, os 38 tinham 

condições para permanecer na nova companhia, mas ele foi obrigado a fazer uma seleção por 

limitações objetivas quanto à infraestrutura disponível e às condições financeiras. Todos os 30 

foram contratados sob o regime da CLT por período determinado.  

Se nos perguntamos o que aconteceu com os outros 34 componentes do conjunto de 64 

que entraram no projeto em 2003, devemos responder como um entrevistado: 

 

O percurso dos demais foi bem variado. A grande maioria continua na área, 
trabalhando com a dança, mas tem muita gente que foi fazer outras coisas. 
Tem uns casos que deu certo, que a história acaba sendo bonitinha. Mas tem 
pessoas que seguiram  seu caminho, tem um que virou crente e trabalha em 
outra coisa, tem gente que é vendedora no shopping, tem gente que é 
vendedor nas Casas Bahia. Eu não vejo que sejam histórias bonitinhas, mas 
também não estou dizendo que estas histórias sejam feias, não, eu acho 
apenas que é outro caminho, outra escolha (Márcio Greik, p.81). 

 

Mesmo porque o objetivo do Dança Comunidade não era formar bailarinos, mas 

realizar um trabalho corporal, por meio da dança, para alcançar o desenvolvimento humano 

dos alunos, ampliando sua consciência e abrindo novos horizontes socioculturais que lhes 

possibilitasse reposicionar-se na sociedade conscientes de seus direitos e deveres como 

cidadãos, além de desenvolver suas potencialidades em qualquer área da vida, com 

criatividade. 

Mas era inevitável que, sendo o Dança Comunidade um projeto educativo não formal 

na área da arte-educação, muitos participantes se encontrassem consigo mesmos na área 

artística, principalmente na dança. Muitos já tinham vocação para essa arte, demonstrada no 
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trabalho que realizavam nas ONGs; outros descobriram e desenvolveram a vocação no 

Projeto.  

Dos que continuaram na área, dentro ou fora da companhia criada por Bertazzo, a 

maioria, de uma ou outra forma, voltou para suas atividades nas ONGs de onde provinham – 

ou outras –, transformando-se em multiplicadores do método de Bertazzo na periferia. E o que 

mais chamou a nossa atenção é que alguns o fazem com muita criatividade, não apenas 

reproduzindo simplesmente esse método. 

É o caso, por exemplo, de Márcio Greik, que já trabalhava com dança de rua antes de 

entrar para o Dança Comunidade. Após o término do Projeto, voltou para esta atividade 

criando o grupo Zumbi Boys, que existe há quatro anos, no qual 

 

[...] a gente faz uma mistura. A técnica do Ivaldo é boa para preparar, para 
não se machucar, não lesionar. A gente mistura essa técnica com o que tem 
as coisas da dança contemporânea. A gente faz essa mistura para poder criar 
cenicamente na construção de novos espetáculos. Mas a técnica em si do 
Ivaldo é mais para preparar [...] não é meu objetivo transformar a técnica 
dele em dança. Eu não tenho este foco. [...] Hoje [...] eu tento transformar o 
que a dança de rua tem que é semelhante à técnica do Ivaldo. Tem a coisa 
dos apoios, transferência de peso, a gente pode utilizar muito bem isso. Eu 
vou fazer uma movimentação de dança de rua, mas eu posso causar muito 
impacto, então como eu transformo isso, que musculatura eu uso, como eu 
uso, qual é esta transferência, tem um pouco desta busca, desta procura 
(Márcio Greik, p.85). 

 

Márcio – que se considera hoje professor e bailarino – pode fazer inovações e criar 

coisas diferentes porque se sente à vontade, seguro, tanto no que fazia antes como no que 

aprendeu no Dança Comunidade, durante o qual internalizou a versatilidade do método de 

Bertazzo. Poderíamos, talvez, considerar que ele se transformou num verdadeiro criador de 

cultura, com muito gosto e inquietação para a pesquisa em dança, tomando iniciativas na área 

de elaboração de projetos, produção e montagens coreográficas. Assim que terminou o Dança 

Comunidade, Márcio criou o grupo de dança de rua citado acima, entrou para a Companhia 

Omstrab, formada por trabalhadores de obra e, logo em seguida, no projeto Fábrica de Cultura 

da Secretaria do Estado da Cultura.  

Este último projeto trabalha com adolescentes na criação de espetáculos. Chega a 

atender mais de 120 adolescentes em vários distritos de São Paulo. Além de terem aulas de 

vários tipos de dança, os jovens recebem preparação física e formação para a criação de 

espetáculos. Márcio trabalha nestas duas últimas atividades, utilizando o método de Bertazzo 

para o preparo físico e sua criatividade pessoal para a produção e montagem coreográfica.  
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Além disso, seu grupo de dança de rua, o Zumbi Boys, concorreu a três editais da 

Secretaria Municipal de Cultura e ganhou dois, com verbas para a montagem e circulação de 

espetáculos de danças urbanas. 

A inquietação com a pesquisa em dança e a produção, a criatividade e a iniciativa na 

busca de novos espaços e horizontes de Márcio Greik desenham o mesmo caminho que fez 

Rubens Oliveira Martins, ao qual no referimos anteriormente. Ambos podiam ter ficado na 

Cia. Teatro Dança Ivaldo Bertazzo, o que seria o mais cômodo e seguro. Mas preferiram 

aventurar-se na construção de outras vias e abrir novos leques de possibilidades, manifestando 

com isso um autêntico espírito de criadores de cultura. 

No entanto, também entre os que permaneceram na companhia de Bertazzo podemos 

encontrar a mesma inquietação do espírito criador. É o caso, por exemplo, de César Dias 

Cirqueira que, a partir de 2007, para complementar sua formação, começou a inscrever-se, 

sendo quase sempre aprovado, em testes de companhias estrangeiras para fazer cursos ou 

dançar no exterior. 

 

No final de 2007 [...] me ausentei, fui dançar fora do país, eu passei por uma 
companhia asiática, onde eu dancei por 11 meses, morando em Hong Kong. 
Depois fui para o Japão, China, Taiwan, Vietnã. Depois de lá eu entrei numa 
companhia americana, onde fiquei mais oito meses [...] Hollywood, depois 
Miami, depois Kill East e Bahamas e voltei pro Brasil [...] em agosto de 
2009, [... reintegrando-me à Companhia de Bertazzo] 
 (César D. Cirqueira, p.79). 
 

As sementes lançadas pelo Projeto Dança Comunidade frutificaram em vários lugares. 

Na “periferia” de São Paulo, com novos projetos em ONGs produzidos e desenvolvidos pelos 

participantes do Projeto; no “centro” dessa cidade e em outras do Brasil, com apresentações 

dos espetáculos do Projeto; com novos professores formados no método de Bertazzo 

trabalhando em instituições públicas e outras, como centros culturais, escolas de dança etc. 

Como já vimos, os frutos chegaram também ao exterior. 

Esta frutificação possui outra face, demonstrada já nos itens deste capítulo, que é a da 

transformação, como pessoas, dos jovens que participaram do Projeto e da vida de cada um 

deles, que tomou novos rumos a partir do leque de possibilidades aberto por essa brilhante 

iniciativa de Bertazzo em parceria com o SESC.  

Podemos afirmar que o Projeto Dança Comunidade atingiu realmente os objetivos que 

se propôs: suplementou carências do ensino oficial de algumas escolas da periferia; criou 

condições para a construção da identidade e de uma consciência de cidadão nos jovens 

participantes, ampliando seus horizontes socioculturais e possibilitando o desabrochar de sua 
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criatividade na busca de novos rumos profissionais em suas vidas. Fez emergir sujeitos 

conscientes de si e criadores de cultura. Estes, sem dúvida, já estão atuando na resistência à 

tendência atual à padronização cultural na sociedade brasileira globalizada. 
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CONCLUSÃO  ( OU ABRINDO CAMINHOS...) 

 

Esta pesquisa, como  estudo de caso exploratório,  pretendeu dar uma contribuição 

para a abertura de caminhos possíveis na busca de saídas  para a superação da tradicional 

concepção logocêntrica do sistema educativo em nosso país.  

Ela se alinha entre aqueles que já têm consciência da necessidade de uma pedagogia 

que considere o valor do corpo, do biológico e do emocional no processo da aprendizagem, o 

qual deve ser inserido no aprender a viver do educando com suas alegrias e tristezas, com suas 

vitórias e fracassos, esperanças e decepções, amores e ódios. Surgiu como resultado da 

constatação das insuficiências do ensino mentalizado, separado da vida, as quais já não podem 

mais ser ocultadas, e que levaram muitos educadores à reflexão sobre as teorias críticas 

modernas e pós-modernas à concepção cartesiana de corpo separado da mente.  

Espalhadas pela periferia das metrópoles em nosso país, as organizações não-

governamentais  estão desenvolvendo, no âmbito do que definimos como educação não 

formal, experiências pedagógicas inovadoras as mais diversas, principalmente na área de 

Artes, que têm muito a contribuir para o debate atual sobre  qual seria a reforma educacional 

que queremos. 

Sem dúvida, o trabalho educativo de Ivaldo Bertazzo desenvolvido no Projeto Dança 

Comunidade não teria sido viável sem os alicerces construídos na periferia paulistana por uma 

rede de ONGs trabalhando com crianças e jovens na área da Educação Artística. 

Quais foram os fundamentos do método de ensino-aprendizagem utilizado nesse 

Projeto? 

Sintetizando o que já foi considerado, esse método vê o corpo como corporeidade, ou 

seja, integrado no humano e no curso da humanização, em suas origens históricas e em seu 

processo de transformação como organização em movimento. Esta é considerada como 

circularidade entre estrutura física e experiência prática vivida (gestualidade) no interior de 

uma cultura. Nessa unidualidade há uma interação recursiva entre os dois âmbitos, podendo 

os movimentos (gestos) produzir harmonia ou desarmonia entre eles e a organização corporal 

de base. A reeducação dos movimentos busca essa harmonia, ou equilíbrio, entre ambos, o 

que se consegue aproximando a gestualidade à organização básica. Nesse sentido, haveria um 

descondicionamento do indivíduo dos hábitos gestuais errôneos que adquiriu durante sua 

vida, os quais seriam superados juntamente com as atitudes psíquicas às quais correspondem, 

o que levaria a transformações na personalidade. 
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É importante ressaltar a presença dos princípios hologramático e recursivo do 

pensamento complexo de Edgar Morin na concepção de corporeidade da Escola de 

Reeducação do Movimento. Seu método vê o organismo humano como uma totalidade 

organizada e sempre em movimento, em que o todo e as partes possuem a mesma importância 

e na qual a estrutura física e a experiência vivida relacionam-se recursivamente, produzindo a 

corporeidade, ou o viver da vida. Assim, Bertazzo supera ou vai além da visão linear, 

disjuntiva e simplificadora do corpo monolítico como conjunto de partes fragmentadas, as 

quais podem ser separadas e classificadas.  

Para ele, corpo e mente pensam em conjunto no processo da aprendizagem. O corpo é 

visto como lugar de mecanismos cognitivos e conhecimento, tendo a sensação e a percepção 

corporais o mesmo peso e importância que a evidência racional e os conceitos lógico-

matemáticos.  

Atuando no âmbito da educação não formal, com o apoio de ONGs e patrocinadores 

de diferentes instituições, Bertazzo abriu seu espaço por meio de projetos, nos quais está livre 

das limitações institucionais do sistema educativo oficial para poder introduzir sua pedagogia 

inovadora. A partir da experiência com seus alunos nesse espaço, dialoga, suscita reflexões e 

polemiza com os agentes educativos da escola tradicional. Tem uma proposta de integrar a 

arte e a reeducação do movimento no currículo escolar, enfatizando a necessidade de um 

ensino enraizado na corporeidade. 

No que se refere à hipótese de nosso trabalho e às quatro perguntas que guiaram nossa 

pesquisa, mencionadas na Introdução, podemos apresentar as conclusões a seguir. 

A análise do material empírico, realizada no sexto capítulo, confirmou nossa hipótese. 

A pedagogia de Bertazzo no Projeto Dança Comunidade, ancorada na reeducação do 

movimento, processou uma desconstrução e reconstrução na relação entre a organização 

corporal básica e a estrutura de movimentos de seus alunos. Tendo estes chegado ao contato 

com seus gestos originários (movimentos fundamentais), a utilização da diversidade de 

linguagens artísticas atuou como canalizadora da emergência de suas potencialidades até 

então em estado de latência. Nesta emergência, o latente tornou-se manifesto. Os jovens não 

apenas  aprenderam a dançar, mas também a identidade e a singularidade de cada um se 

manifestou, levando à transformação individual e de todo o grupo. 

Podemos afirmar que isto foi o que ocorreu, em maior ou menor grau, pelo menos com 

os alunos que participaram do Projeto Dança Comunidade do começo até o fim. De 

adolescentes limitados por sua origem social e pela insuficiência do ensino oficial, que os 
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tornavam “órfãos de cultura”, sem acesso à diversidade de linguagens culturais, passaram a 

ser sujeitos de sua história e criadores de cultura.  

Quais foram as transformações pelas quais passaram esses adolescentes? 

O enfrentamento com seus imprintings e com o outro, bem como o contato com a 

diversidade cultural, ampliaram seus horizontes, mostrando a eles a existência de um amplo 

leque de possibilidades de convivência humana com valores diferentes e, muitas vezes, 

conflitivos entre si. Isto  levou-os  a perceber a importância de saber conviver com a diferença 

e saber lidar com os conflitos que esta pode ocasionar, o que os tornou  mais abertos e seguros 

de si mesmos.  

Os jovens aprenderam o significado da cidadania como respeito pelo outro, 

independentemente de suas diferenças em relação a si. Descobriram o que é construir 

solidariedade no trabalho coletivo e como esta pode produzir resultados positivos para todos, 

como foi o caso daquela “cobra” que, a cada apresentação de Samwaad, surpreendia e voltava 

a encantar o público uma e outra vez. Aquela cena só foi possível porque já haviam aprendido 

ao longo do processo da aprendizagem que cada um era único, singular, e, ao mesmo tempo, 

podia fazer  parte de um coletivo criativo. Individualidade e comunidade muitas vezes são 

conflitivas mas também são complementares.  

Durante os cinco anos de aprendizagem no Projeto, os adolescentes foram percebendo 

a importância do autoconhecimento para poderem posicionar-se ante as difíceis situações que 

a vida sempre apresenta, sem  perderem-se  de si mesmos. A partir daí, foram construindo 

suas identidades, cujos alicerces foram forjados pelo método da reeducação dos movimentos e 

pela presença marcante e estimulante da personalidade de Bertazzo, incorporada por eles 

como o exemplo a seguir. 

  A análise das entrevistas  mostrou que o Projeto Dança Comunidade atingiu os 

objetivos que se propôs. Às transformações individuais interiores, somaram-se as exteriores.  

Começaram a buscar espaços onde pudessem trabalhar e os encontraram, tomando novos 

rumos em suas vidas, com muita criatividade. A maioria tomou o caminho da 

profissionalização como bailarinos e/ou professores de dança, muitos deles tornando-se 

multiplicadores do método de Bertazzo em suas comunidades, voltando a atuar nas ONGs de 

onde vieram. 

 Pensamos que esses jovens estão preparados para enfrentar a situação de nosso país 

como sociedade globalizada que contém, por sua própria natureza socio-econômica, a 

exclusão social. Estão munidos de capacidade de criação de novos espaços na área cultural, na 

qual podem conquistar brechas para a inclusão social por meio da qualidade do trabalho 
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artístico de que se apropriaram e dos alicerces que adquiriram para poder continuar 

construindo identidade ao longo de suas vidas. 

Finalmente, quais seriam as contribuições do método de ensino-aprendizagem de 

Ivaldo Bertazzo para a reflexão sobre os caminhos possíveis na busca de uma reforma da 

educação? 

Acreditamos que a contribuição fundamental é a ideia do aprendizado com corpo 

presente, que é um corpo pensante em união com a mente. Isto coloca o ensino oficial, seja 

público ou privado, ante o sério desafio de ter que rever seu próprio núcleo paradigmático, o 

logocentrismo, o que causa muita resistência não só da grande maioria dos agentes educativos 

mas do conjunto da sociedade ainda enraizada ideologicamente no cartesianismo. 

A fragmentação do educando considerado como intelecto aprendente que é preparado 

para viver a vida unilateralmente como animal racional não pode ser considerada educação e 

sim mutilação. As pilhas de informação a serem memorizadas não são formação, nem muito 

menos desenvolvimento humano, transformação e capacitação para viver a vida como sujeitos 

criativos. Este é o recado severo que o método de Bertazzo envia ao ensino oficial. 

Este deveria chegar a ser capaz de considerar o educando como o que é, um sujeito 

inteiro, unidade na diversidade e diversidade na unidade, racional e emocional, sapiens e 

demens, prosaico e poético, empírico e imaginário, com um pensar, ao mesmo tempo, mítico-

simbólico e lógico-racional,  com um duplo enraizamento, biológiconatural e 

psicossociocultural.    

Quando Bertazzo afirma que com o Projeto Dança Comunidade tinha por objetivo, 

entre outros, “suprir as carências do ensino oficial” que torna os alunos “órfãos de cultura”, está 

referindo-se a vários aspectos do conteúdo  desse Projeto: 

 

• Mostrar a importância do trabalho corporal com a organização motora no 

desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Não somente seu 

desenvolvimento intelectual mas também sensorial, afetivo e artístico, o que só pode 

ser feito a partir da vivência consciente da corporeidade.  

 

• Prepará-los para a vida não apenas no seu aspecto prosaico-utilitário mas também no 

seu aspecto poético, capacitando-os  para pensar a vida, criar conhecimento, a partir 

das  sensações, sentimentos, afetos e emoções, que são os que dão conteúdo humano 

ao pensamento. Isto supõe a superação do pilar tecnocientificista em que se assenta o 

atual paradigma educacional. 
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• Juntamente com o trabalho com a organização motora, integrar também as artes ao 

currículo escolar. Como foi considerado no capítulo 3, Ivaldo Bertazzo acredita na 

transformação do indivíduo por meio da arte. Esta seria a facilitadora por excelência 

do desenvolvimento de todos os aspectos do homo complexus subestimados pelo 

paradigma vigente, ocupando um espaço sempre secundário na  escola, fora do  

currículo. O teatro, a dança, a música, as artes manuais poderiam passar a fazer parte 

do currículo com o mesmo peso que têm as outras disciplinas. Não se trataria apenas 

de incluir naquele uma ou duas horas semanais de reeducação do movimento, ou de 

dança, teatro e música, mas sim de  integrar essas atividades no próprio espaço-tempo 

das outras disciplinas. Usar o teatro associado ao professor de português, a música 

associada ao professor de matemática, etc.(BERTAZZO, 2006, pgs.3-4). Toda 

aprendizagem, de qualquer disciplina, não apenas da dança, deveria processar-se 

incorporando as sensações, percepções e sentimentos de nossa corporeidade que 

seriam processadas pelo cérebro em conjunção com as operações lógico-racionais.  

 

• O ideal na formação dos professores seria incluir um item sobre a importância de não 

deixar a mente dos  alunos distanciada do corpo por muito tempo, de conhecer muitos 

exercícios de coordenação motora que pudessem levar os aprendizandos a estados 

prazerosos de atenção e concentração. O segredo desses exercícios é fazê-los 

respeitando o que pedem as vozes do corpo de cada aluno. Satisfazer esses pedidos 

seria uma  das maneiras, talvez a mais importante, de por fim à chamada “indisciplina” 

na sala de aula. Esta, entre outras coisas, é a sequela inevitável do paradigma do corpo 

como suspeito. 

 

 Mas isso seria impossível – dirão alguns –, pois implicaria outro tipo de formação dos 

professores, que incluiria, entre outras coisas, sua própria consciência corporal. Implicaria 

também outro tipo de espaço físico, muito diferente das salas quadradas ou retangulares, 

lotadas de cadeiras etc., etc. 

Nós respondemos que almejar o impossível é sempre o primeiro passo a dar por 

aqueles que desejam ver realizada uma transformação verdadeira.    
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APÊNDICE 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Dados de identificação 
 
Título do Projeto: 
 
Pesquisador Responsável:  
 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável:  
 
Telefones para contato: (___) ______________ - (___) _________________ - (___) 
_______________ 

 
Nome do voluntário:  
 
Idade: _____________ anos       
 
R.G. __________________________ 

 

 O Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “____________” 
(nome do projeto), de responsabilidade do pesquisador _________ (nome).  

Especificar, a seguir, cada um dos itens abaixo, em forma de texto contínuo, usando 
linguagem acessível à compreensão dos interessados, independentemente de seu grau de 
instrução: 

- Justificativas e objetivos 
- descrição detalhada dos métodos (no caso de entrevistas, explicitar se serão obtidas 

cópias gravadas e/ou imagens) 
- benefícios esperados (para o voluntário ou para a comunidade) 
- esclarecer que a participação é voluntária e que este consentimento poderá ser 

retirado a qualquer tempo 
- garantir a confidencialidade das informações geradas e a privacidade do sujeito da 

pesquisa 
 
 
Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ 
declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 
acima descrito. 
 
 

São Paulo, _______de_________de 2010 
 
 

_________________________________   
Nome e assinatura do participante 



 

 


