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No embalo da dança de salão
Estudantes de escolas públicas da cidade aprendem a bailar, de graça, ritmos conhecidos, como a salsa e o samba 
de gafieira, e outros menos difundidos, como o zouk e o soltinho. Durante as aulas, mesmo os mais tímidos se soltam 

C
rianças e adolescentes en-
tre 7 e 17 anos, de Taguatin-
ga, receberam um novo es-
tímulo para estudar. Todas

que estiverem matriculadas na re-
de pública de ensino podem se
candidatar para aulas de dança de
salão gratuitas. A iniciativa é de
uma escola particular de dança da
cidade e já está no terceiro mês.

Os 214 meninos e meninas
inscritos dançam estilos como
zouk, salsa, samba de gafieira e
soltinho. Marília Carmo, coorde-
nadora geral e professora da es-
cola de dança Corpos em Par,
conta que não escolheu o forró,
por exemplo, porque é um estilo
já bastante procurado. “A inten-
ção é dar visibilidade para coisas
diferentes. Todo mundo acha que
samba de gafieira é um estilo
muito complexo e difícil. Mas se
as crianças conseguem aprender,
elas servem de incentivo para os
adultos”, reflete.

Ela afirma que a procura pelas
aulas aumentou bastante desde
que as escolas públicas da região
divulgaram o curso. “Agora, já
existe até lista de espera. Só que as
damas (como são chamadas as
meninas na linguagem da dança)
sofrem com a falta de cavalheiros”,
reclama. Sem par, as meninas vão
para o espelho treinar os detalhes
da dança. “Elas têm que ser mais
cuidadosas que os meninos, trei-
nar a posição dos braços e a leveza
das mãos, por exemplo. Por isso, é
até bom que tenham esse tempo a
mais para treinar na frente do es-
pelho”, conta Marília.

E elas não parecem se impor-
tar em dançar sozinhas. A vergo-
nha é em estar tão perto do sexo
oposto, barreira de timidez que
desaparece quase sempre entre
os adolescentes. Enquanto Marí-
lia e os outros professores têm
que “puxar as orelhas” dos mais
velhos, com os pequenos fazem
atividades para estimular a inte-
ração saudável. “Nós brincamos
de pega-pega, montamos aulas-
baile para eles dançarem livre-
mente e sempre elegemos o casal
professor do dia, que ficará no
meio da roda como exemplo para
os demais”, explica Marília. 

Forró
Josias Pereira Lima, 22 anos, é

instrutor e ex-aluno da escola. Ele
conta que começou como aluno
pagante no curso de forró, há um
ano e meio. Depois de mostrar
bons resultados, foi convidado
para aprender outros estilos co-
mo aluno bolsista, enquanto ia
aprendendo a ensinar. “Em todas
as aulas temos um professor ho-
mem e duas mulheres. Eu instruo
os meninos e duas professoras
ensinam as meninas, no espelho
e no par”, explica.

Em frente ao espelho, Marlete
Oliveira, 22 anos, mostra para as
pequenas a leveza da dança. Ela
chegou em 2006, vinda do interior
da Bahia, e, na época, conta que
não conhecia ninguém na cidade.
“Eu já dançava antes em uma ban-
da, mas fui até a escola para co-
nhecer pessoas, me integrar mes-
mo”, explica. E o resultado deu
certo. Hoje, ela dança de graça na
escola, enquanto ensina as crian-
ças. E é isso que quer para o futu-
ro, ser professora de dança. “Dan-
çar é arte para o corpo, para a al-
ma e para a mente”, diz, sorrindo.

Marília Carmo conta que al-
guns dos adolescentes que fre-
quentam as aulas gratuitas já
mostram potencial para serem
instrutores como Marlete e Jo-
sias. “Nós estamos montando
coreografias com os melhores
alunos de cada turma, incluindo
as das crianças e dos adultos, que
são pagas e acontecem à noite.
As apresentações serão em no-
vembro, no Festival de Dança do
Sesc de Ceilândia”, relata. As au-
las extras acontecem uma vez
por semana, normalmente de-
pois das aulas regulares.

Festival
As crianças já têm um estilo

eleito para o festival: o samba de
gafieira. Tânia Cristina dos San-
tos, 12 anos, é uma das alunas de
maior destaque e diz que adorou
aprender a dança. “Na verdade,
não tem nenhum estilo que eu
não gosto de dançar. Pretendo
continuar mesmo depois que o
curso acabar”, promete.

O parceiro, Matheus Santos,
10 anos, prefere o cruzadinho
(passo do samba de gafieira) e
também pretende continuar dan-
çando. “Eu comecei porque não
queria ficar parado nas festas”,
conta. Vitória Melo de Oliveira, 8
anos, já é mais tímida e confessa
que ainda sente vergonha de dan-
çar na frente dos outros. “Mas
acho que com o tempo vou pe-
gando o jeito”, afirma.

Samuel Ben-zur, 9 anos, co-
meçou por influência dos irmãos.
Lucas Braga, 16, já fazia aulas na
escola e incentivou o outro ir-
mão, Paulo Gabriel Alves, 14.
“Vendo os dois dançar, quis vir
também. Agora, até meu pai quer
dançar”, diverte-se com a ideia.

Aulas são oferecidas pela escola de dança Corpos em Par. A procura é tanta que já tem até lista de espera Meninas seguem os passos da professora. Sem par, muitas delas também ensaiam na frente do espelho

As aulas gratuitas da escola de dança
Corpos em Par acontecem de segunda
a quinta-feira em horários variados na
CNB 4, Lote 10, 2º andar, em
Taguatinga. Mais informações pelos
telefones 3563-1260 e 3353-5012.

Contatos

Mexa-se
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ZOUK
Dança cem por cento
brasileira, derivada da
lambada. Quando surgiu
pela primeira vez era
bastante rápida, mas hoje já
é mais lenta para se adaptar
a diversos estilos musicais.
Tem várias ramificações,
dentre elas a mais
conhecida é o zouk love, 
que é bastante lento.

SALSA
Essa dança é uma fusão de
várias outras, como cumbia,
rumba e outros estilos menos
conhecidos vindos da
Colômbia e de Cuba,
principalmente. O princípio
básico da salsa é a diversão,
acentuando a expressão
corporal dos dançarinos.

SAMBA DE GAFIEIRA
Ritmo brasileiro clássico, o
samba de gafieira teve suas
origens no subúrbio carioca e
hoje é encontrado em todo o
país. Nele, estão em destaque
a ginga e a alegria do casal,
que tem que remexer
bastante os quadris.

SOLTINHO
Também conhecido como
swing americano e foxtrote,
hoje o soltinho é dançado até
em shows de música
sertaneja e festas de axé
baiano. A dança parece um
rock dos anos 60 um pouco
mais lento, baseado no estilo
básico do um, dois, três,
totalmente simétrico.

Tânia Cristina e Matheus dizem
que querem continuar dançando


