
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GGEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  DDAANNÇÇAA  
  

Secretaria Municipal de Cultura 
Rio de Janeiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011.2012 



2 
 

  

  

  

ÍÍNNDDIICCEE  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A GERÊNCIA DE DANÇA      03 
 
 
 
 
 
AÇÕES – 2011       04 
 
 
 
 
  
AÇÕES – 2012       09 
 
 
 
 
 
CENTRO COREOGRÁFICO 
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO    15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 

AA  GGEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  DDAANNÇÇAA  
 

 
A Gerência de Dança, criada em junho de 2011, tem como principal função a construção de uma 
política para a Dança na cidade, por meio de um conjunto de ações planejadas, desenvolvidas e 
implantadas a partir do levantamento das demandas da classe artística, somadas à difusão da 
arte para a população carioca e às metas gerais da Secretaria Municipal de Cultura e da Prefeitura 
da Cidade do Rio de Janeiro. 
 
A partir desta missão, durante o segundo semestre de 2011 e o ano de 2012, a Gerência de 
Dança elaborou e desenvolveu projetos que buscaram potencializar os quatro principais elos da 
dança carioca – formação, criação/produção, difusão e registro/memória – com o objetivo principal 
de estruturação de uma cadeia produtiva consolidada. Um ambiente no qual artistas e 
profissionais do setor pudessem exercer suas atividades com excelência e aos mais diversos 
públicos fossem proporcionadas a fruição, a formação e o contato com a dança. 
 
Ações como o edital do Fundo de Apoio à Dança – FADA e o Programa Rio Dança, assim como a 
reestruturação do Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro, movimentaram o setor 
empregando centenas de profissionais e atingindo um público de milhares de pessoas.  
 
Da concepção e elaboração dos projetos ao planejamento e ao controle de contratos e processos, 
a Gerência de Dança acompanhou todas as ações ligadas à atividade da dança realizadas pela 
Secretaria Municipal de Cultura. Ações não somente realizadas em seus equipamentos, mas em 
suas atividades de rua, em circulações pela cidade e nas ações que se refletiram em outras 
localidades do país e do exterior. 
 
A seguir, um breve histórico das ações da Gerência de Dança durante seu período de existência 
na Secretaria Municipal de Cultura. 
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AAÇÇÕÕEESS  ––  22001111  
 
 

 FUNDO DE APOIO À DANÇA – FADA 2011 

 
No ano de 2011, foi lançada a primeira edição do Edital do Fundo de Apoio à Dança – FADA, 
programa de fomento destinado ao apoio e patrocínio a projetos de dança, compreendendo: 
programa anual de atividades de grupos e companhias; montagem de espetáculos; circulação de 
espetáculos na cidade do Rio de Janeiro; e memória e documentação da dança. 
 
Totalizando o valor de R$ 5 milhões de reais, o edital representou um investimento inédito na área 
para a cidade. Foram recebidas 103 inscrições de projetos, sendo contemplados 31 projetos, 

nos valores entre R$ 50.000,00 e R$ 700.000,00. 
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Projetos contemplados: 
 
CATEGORIA – R$ 50.000,00 

PROJETO  PROPONENTE   OBJETO  

Cornaca + Que as saídas sejam múltiplas Correria Produções Artísticas Ltda.  circulação  

Espalha pra Geral Projéteis - Cooperativa Carioca de Empreendedores Culturais  circulação  

Estéreos Tipos Companhia Híbrida Produções Ltda.  circulação  

Justo uma Imagem Projéteis - Cooperativa Carioca de Empreendedores Culturais  circulação  

O Confete da Índia Quintal Dois Produções Artísticas Ltda.  montagem  

Reestruturando as Histórias da Dança Procultural  memória  

Sem o que você não pode viver Movimento e Luz Produções Artísticas Ltda.  circulação  

Será!? Ana Carbatti Produções e Artes Ltda-ME  montagem  

Transitório Toca Madera Produções e Eventos Ltda.  circulação  
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CATEGORIA – R$ 100.000,00 

PROJETO  PROPONENTE   OBJETO  

A Dança, o que é isso? Associação Deanima Ballet Contemporâneo do Rio de Janeiro  montagem  

Dança Afro / Danças Negras - Um docdança 
negra 

Cia. Étnica Produções Artísticas Ltda. 
 

 memória  

Em Manoêles: tudo o que não invento é falso Tárik Puggina Produções Artísticas e Culturais Ltda.  montagem  

Fábulas Dançadas de Leonardo Da Vinci - 
Circulação 

Centro de Formação e Produção de Teatro e Imagem Ltda.  circulação  

Fuga A4 Produções Artísticas Ltda.  montagem  

II Congresso Brasileiro de Dança Moderna 
ARTEDUCAÇÃO EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS E 

EDUCATIVOS LTDA. - ME 
 memória  

Livro "Dança em Foco - Ensaios 
Contemporâneos da Videodança" 

Bonito & Compri Produções Artísticas Ltda.  memória  

Natureza Monstruosa REFINARIA PRODUÇÕES LTDA.  montagem  

O homem Vermelho Saraiov Produções Artísticas Ltda.  montagem  

O maravilhoso museu da caça e da natureza Projéteis - Cooperativa Carioca de Empreendedores Culturais  montagem  

O resto é silêncio Vianapole Design e Comunicação Ltda.  montagem  

Práticas do Gesto ROCHA SONORA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA  memória  

Trabalho Para Comer Procultural  montagem  

 
CATEGORIA – R$ 200.000,00 

PROJETO  PROPONENTE   OBJETO  

A Ferida Sábia Iroco Produções Artísticas Ltda.  montagem  

Enquanto Estamos Aqui Quintal Rio Produções Artísticas Ltda.  montagem  

Os Dois Companhia de Dança Os Dois Produções Artísticas Ltda.  manutenção  

 
CATEGORIA – R$ 300.000,00 

PROJETO  PROPONENTE   OBJETO  

Corpos Ímpares Hólos Consultores Associados  manutenção  

O Dente de Leite Neoral Garcias Produções Artísticas Ltda.  montagem  

Lia Rodrigues Companhia de Danças - 
Circuito Carioca 

Rodrigues & Assumpção Produções Artísticas Ltda. ME  circulação  

Teatro Xirê Trânsito Produções Culturais Ltda.  manutenção  

 
CATEGORIA – R$ 700.000,00 

PROJETO  PROPONENTE   OBJETO  

Projeto de Manutenção e Estréia de Criação 

da Cia. Atelier de Coreografia 
Saraiov Produções Artísticas Ltda.  manutenção  

Renato Vieira Cia. de Dança: matéria e 
memória 

Nossa Senhora dos Palcos Produções Artísticas Ltda.  manutenção  
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 PLATAFORMA CARIOCA DE ARTES CÊNICAS 2011 

 
A Gerência de Dança participou da concepção, desenvolvimento e realização da Plataforma Rio 
de Artes Cênicas 2011, iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura, inédita no Rio de Janeiro. A 
Plataforma surgiu a partir das ideias de celebração da produção carioca de artes cênicas e 
apresentação de seu potencial, sua inovação e diversidade criativa para o mundo. Realizada em 
parceria com o Festival Panorama de Dança, a Companhia Ensaio Aberto e o Galpão 
Gamboa, o evento reuniu 12 produções cariocas, sendo 5 de dança e 7 de teatro, em uma 

intensa programação de cinco dias, tendo como público principal curadores e programadores 
nacionais e internacionais, e também abrindo gratuitamente os espetáculos a artistas, estudantes 
e projetos sócio culturais. 
 
Para a montagem da programação, cerca de 100 companhias inscreveram-se a partir de uma 
convocatória, sendo 44 de dança. Para a escolha dos espetáculos apresentados, uma comissão 

foi formada através das parcerias com a Companhia Ensaio Aberto, o Festival Panorama de 
Dança, o Tempo_Festival das Artes – Festival Internacional de Artes Cênicas do Rio de Janeiro e 
a FESTLIP – Festival Internacional de Teatro da Língua Portuguesa. Foram apresentados os 
seguintes espetáculos: 
 

DANÇA 
3 pontos... - Focus Cia. de Dança 
3 solos em 1 tempo - Denise Stutz 

Carne - Micheline Torres 
Grafismos - Staccato | Paulo Caldas 

ID Identidades - Companhia Urbana de 
Dança 

 

TEATRO 
A Margem - Companhia do Gesto 

Anticlássico - Alessandra Colasanti 
CACHORRO! - Cia. Teatro Independente 

Corte Seco - Cia. Vértice de Teatro 
Mangiare - Grupo Pedras 

O Filho Eterno - Cia. Atores de Laura 
Vida, O Filme - Cia. Os Dezequilibrados 

 
Além dos espetáculos selecionados, a Plataforma abriu também um espaço para o encontro dos 
artistas locais com os curadores e programadores nacionais e internacionais convidados, criando 
oportunidades de conexão, intercâmbios e agendamento de turnês, ampliando dessa forma as 
oportunidades de difusão e circulação abertas pelo evento. Estiveram presentes: 
 

 Anna af Sillen de Mesquita - Quarto Theatre (Suécia) 

 Annemie Vanackere - Schouwburg Rotterdam (Holanda) 

 Aymar Crosnier - CNDC Angers (França) 

 Benoit André - Théâtre National de Chaillot (França) 

 Carla Lobo - Festival Internacional de Dança - FID (MG, Brasil) 

 Carlos dos Santos Passos - Mercado Livre na Dança (MG, Brasil)  

 Cathy Pollini - Pensamento Tropical (BA, Brasil) 

 Christophe Slagmuylder - Kunstenfestivaldesarts (Bélgica) 

 Corinne Gaillard - Lieu Unique (França) 

 Cynthia Edul - PANORAMA SUR (Argentina) 

 Francesco Casadesus - Mercat de les Flors (Espanha) 

 Gilles Bouckaert - Maison des Arts de Créteil (França) 

 Guillaume Lauruol - Pensamento Tropical (BA, Brasil) 

 Guy Darmet - Maison de la Danse / Bienal de Lyon (França) 

 Jan Goossens - KVS (Bélgica) 

 Jose Velez Gomez - Cadiz Festival (Espanha) 

 Kathleen Treier - STAN (Bélgica) 

 Leandro Zappala - Quarto Theatre (Suécia) 

 Marcel Boger - Hetveem Theatre (Holanda) 

 Mariana Soares Curadora - Cena Contemporânea (DF, Brasil) 

 Marília Carneiro - UNICAMP (SP, Brasil) 

 Mark Ball - LIFT (Inglaterra) 
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 Martin Pascual - Iberescena (Espanha) 

 Massimo Mancini - Indisciplinarte (Itália) 

 Natacha Melo - Red Sulamericana de Danza (Uruguai) 

 Natalia Alvarez Simó - Iberescena (Espanha) 

 Natalia Balseiro - Mov-S (Espanha) 

 Oskar Eustis - Public Theater (EUA) 

 Regis Plaud - ONDA (França) 

 Sandro Lunin - Theater Spektakel Zürich (Suíça) 

 Stefan Hilterhaus - Pact-Zollverein (Alemanha) 

 Thomas Walgrave - Alkantara Festival (Portugal) 

 Tiago Guedes - Festival Materiais Diversos (Portugal) 

 Vallejo Gantner - PS122 (EUA) 

 Veronica Kaup Hausler - steirischer herbst Graz (Áustria) 

 Yusuke Hashimoto - KYOTO EXPERIMENT (Japão) 
 
Para a Secretaria Municipal de Cultura, a primeira edição da Plataforma Carioca de Dança foi 
assim como uma grande aposta no desenvolvimento artístico e no potencial de circulação da 
produção das artes cênicas do Rio de Janeiro, buscando criar no calendário da cidade um evento 
permanente e de qualidade, que fizesse diferença no desenvolvimento do setor. 
 
 
 

 APOIO – FESTIVAL PANORAMA 2011 

 
A Secretaria Municipal de Cultura foi um dos maiores patrocinadores do Festival Panorama 2011, 
a 20ª edição do maior evento de dança que apresentou uma intensa programação de 17 dias, 
trazendo ao Rio de Janeiro e aos palcos cariocas grandes nomes da dança nacional e 
internacional. 
 
Durante o Panorama, foi realizada ainda uma série de atividades que incluíram desde residências, 
seminários e oficinas para profissionais e estudantes da área, até uma série de espetáculos 
dirigida ao público infantil e ações de formação para o público geral. Esta abrangência proposta 
pelo evento, somada à qualidade e ao profissionalismo adquirido pelos anos de sua trajetória, 
proporcionaram mais uma vez um momento único no calendário da cidade. 

 
 
 

 DANÇA NOS EQUIPAMENTOS E PROJETOS DA SMC 

 
Durante o segundo semestre de 2011, a Gerência de Dança esteve à frente da inclusão de 
artistas e companhias de dança na pauta de espaços, como o Teatro Carlos Gomes, e nos 
projetos, como o 7 em Ponto, o Tiradentes Cultural e as Oficinas Culturais (Vilas Olímpicas e 

UPPs Sociais), realizadas pela Secretaria Municipal de Cultura. 
 
Da mesma forma, analisou e encaminhou pedidos de pautas de dança para os espaços da Rede 
Municipal de Teatros, acompanhando o atendimento das solicitações junto às respectivas 
Residências Artísticas. 
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AAÇÇÕÕEESS  ––  22001122  
 
 

 FUNDO DE APOIO À DANÇA – FADA 2012 

 
No ano de 2012, foi lançada a segunda edição do Edital do Fundo de Apoio à Dança – FADA, 
programa de fomento destinado ao apoio e patrocínio a projetos de dança, compreendendo: 
programa anual de atividades de grupos e companhias; montagem de espetáculos; circulação de 
espetáculos na cidade do Rio de Janeiro; seminários, encontros e painéis de discussão sobre a 
dança; festivais de dança realizados na cidade; e memória e documentação da dança. 
 
Foram recebidas 108 inscrições de projetos, sendo contemplados 25 projetos, nos valores 

entre R$ 50.000,00 e R$ 600.000,00. 
 
Devido à diferença entre a proporção de inscrições recebidas e números de prêmios disponíveis 
em cada categoria de valor observada na edição do FADA 2011 (vide gráfico pág. 4), para a 
segunda edição, foram redistribuídos os valores e o número de prêmios em cada valor. Esta 
atendeu melhor a demanda real das inscrições, como demonstram os gráficos abaixo: 
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Projetos contemplados: 
 
CATEGORIA – R$ 50.000,00 

PROJETO  PROPONENTE   OBJETO  

Arena Híbrida Festival de Hip Hop 8 Edição  Companhia Híbrida Produções Ltda  festivais  

O Ritmo é Tudo Irmãos Brother Ltda.  montagem 

Pequenas histórias sobre pessoas e lugares - 

Eu prometo, isto é politico 
Um Mar de Possibilidades Produções Artísticas circulação 

Projeto Bricolage Bonecas Quebradas Produções Artisticas Ltda. montagem 

 
CATEGORIA – R$ 100.000,00 

PROJETO  PROPONENTE   OBJETO  

A Ferida Sábia Iroco Produções Artísticas Ltda. circulação 
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Dois Pontos Treco Produções Ltda.  festivais  

Moto Sensível  Companhia Híbrida Produções Ltda. montagem 

Primevo Gesto  Rio Maracatu Ltda. e Aline Valentim montagem 

Rizoma  Nossa Senhora dos Palcos Produções Artísticas Ltda. circulação 

Uma Coreografia de Relações Projéteis Cooperativa Carioca de Empreendedores circulação 

Umbigar  EmCartaz Empreendimentos Culturais circulação 

Voz 
Associação Carioca de Prestadores de Serviço Artísticos / 

Maria Verônica Diniz Fernandes  
montagem 

Wikidanca.net Jerimum Ideias e Editoração memória 

 
CATEGORIA – R$ 200.000,00 

PROJETO  PROPONENTE   OBJETO  

III Congresso Brasileiro de Dança Moderna Arteducação Empreendimetos Artísticos e Educativos. ME 
 seminários, 
encontros  

As canções que você dançou pra mim Neoral Garcias Prod. Artísticas Ltda. circulação 

Big Dance Rio 2012 Burburinho Cultural Produções Artísticas Ltda.  festivais  

Dança Carioca: Memória em Movimento Jauá Empreendimetos Culturais Ltda. memória 

Uma Sala de Maravilhas  Projéteis - Cooperativa de Emprendedores Culturais montagem 

 
CATEGORIA – R$ 300.000,00 

PROJETO  PROPONENTE   OBJETO  

10 anos de Cia. Laso de Dança Carlos Laerte Produções Artísticas e Eventos Ltda.  manutenção  

Autorretrato Sauer e Filetto Empreendimentos Artísticos Ltda. circulação 

Dança Gamboa  Pequena Central de Produções Artísticas Ltda. festivais 

 
CATEGORIA – R$ 400.000,00 

PROJETO  PROPONENTE   OBJETO  

Coletivo de Dança do Centro de Artes da Maré 

visita o repertório da Lia Rodrigues 
Associação Redes de Desenvolvimento da Maré circulação 

Companhia Brasileira de Ballet - O Lago dos 

Cisnes  
Dell'Arte Soluções Culturais circulação 

 
CATEGORIA – R$ 600.000,00 

PROJETO  PROPONENTE   OBJETO  

Compahia Urbana de Dança - Manutenção, 

Espetáculos e Oficinas  
Nevaxca Produções  manutenção  

Festival Panorama 2012 Associação Cultural Panorama  festivais  

 
 
 

 PLATAFORMA RIO 2012 
 
Junto à Coordenação de Artes Cênicas e Música, a Gerência de Dança trabalhou na realização da 
PLATAFORMA RIO 2012, que trouxe para a cidade uma nova edição do evento pioneiro que 

celebra a produção carioca de artes cênicas, apresentando seu potencial, inovação e diversidade 
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criativa para o mundo. Seu foco principal surgiu da ideia de reunir reconhecidas obras de circo, 
dança e teatro de artistas e companhias oriundos da cidade do Rio de Janeiro, em uma 
programação especialmente preparada para programadores nacionais e internacionais 
convidados, com o intuito de potencializar a difusão e a circulação da produção artística local, e 
para o público carioca, sendo apresentada em sua totalidade com ingressos a 1 real. 
 
Durante uma intensa programação de sete dias, foram apresentados um total de 23 espetáculos, 
sendo 2 de circo, 10 de teatro e 11 de dança, escolhidos entre cerca de 187 inscritos, por 

duas comissões de seleção que contaram com a participação da equipe da Secretaria Municipal 
de Cultura e dos especialistas nas áreas de artes cênicas. Entre os 187 inscritos, 60 
espetáculos eram da área de dança. 

 
Na área da dança, a comissão de seleção foi formada por: 

 Walter Santos 

 Eliane Lax 

 Diana De Rose 

 Guy Darmet 

 Nayse Lopez 

 Silvia Soter
 
Foram apresentados os seguintes espetáculos: 

 100 Gestos – Cia. Dani Lima 

 Arquitetura do Samba – Andrea Jabor / Arquitetura do Movimento 

 As canções que você dançou pra mim – Focus Cia. de Dança 

 Aventura entre Pássaros – João Saldanha / Atelier de Coreografia 

 Camélia – Márcia Milhazes Cia. de Dança 

 Espalha pra Geral! – Denise Stutz & Felipe Ribeiro 

 Na Pista – Companhia Urbana de Dança 

 O Homem Vermelho – Marcelo Braga 

 Que as saídas sejam múltiplas / Cornaca – Alice Ripoll 
 
Além dos selecionados, foram apresentados também mais dois espetáculos convidados, de fora 
da cidade do Rio: 

 Por um Fio – Mimulus Cia. de Dança (MG) 

 Tão / Avà, o homem que caminha – Cia. Sociedade Masculina (SP) 
 
Unindo esta programação de qualidade à participação de um qualificado grupo de 40 
programadores, a PLATAFORMA construiu um espaço de encontro entre artistas locais e 

convidados nacionais e internacionais, criando oportunidades de conexão, intercâmbios e 
agendamento de turnês, ampliando as oportunidades de difusão e circulação abertas pelo evento. 
Os programadores representaram instituições e eventos, marcando a presença de um total de 14 
diferentes países (Alemanha, Áustria, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, 
Islândia, Israel, Itália, Mônaco, Reino Unido, Suécia e Uruguai) e 8 diferentes estados 
brasileiros (Brasília, Fortaleza, Goiânia, Londrina, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São 
Paulo). Entre os programadores da área da dança estavam presentes: 

 

 Abbey Messmer - Scottsdale Center for the Performing Arts (EUA) 

 Anita Van Dolen - Julidans (Holanda) 

 Asa Richardsottir - ICEHOT / Performing Arts Iceland (Islandia) 

 Cathy Levy - National Arts Centre (Canadá) 

 Christian Watty - internationale tanzmesse nrw (Alemanha) 

 Cory Baker - Scottsdale Center for the Performing Arts (EUA) 

 Dominique Hervieu - Maison de la Danse / Biennale de la Danse (França) 

 Elizabeth A. Gregory - Dance Umbrella Festival (Inglaterra) 

 Emmanuel Serafini - CDC (França) 

 Erica Campayne - LIFT Festival (Inglaterra) 

 Gisberto Morselli - Teatrocomunale (Itália) 

 Guillaume Lauruol - Projeto Interações ambientais (Brasil) 
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 Ismael Ivo - La Biennale di Venezia / Impulstanz Festival of Vienna (Áustria) 

 Joelle Smadja - Pôle Sud scène conventionnée danse (França) 

 José Manuel Gonçalves - CENTQUATRE (França) 

 Josu Zabala - Monaco Dance Forum / Les Ballets de Monte-Carlo (Monaco) 

 Julia Gomes - Cena Cultural Produções (Brasil) 

 Karl Regensburger - Impulstanz Festival of Vienna (Áustria) 

 Leonel Brum - Bienal Internacional de Fortaleza (Brasil) 

 Marc Olivé Lopez - Mercat des les Flors (Espanha) 

 Margaret A. Lawrence - Hopkins Center, Dartmouth College (EUA) 

 Martin Wechsler - The Joyce Theater (EUA) 

 Monique Barbaroux - Centre National de la Danse (França) 

 Natacha Melo - Red Sulamericana de Danza (Uruguai) 

 Nicole Said - Pavillon Noir (França) 

 Nigel Redden - Lincoln Center Festival ( EUA) 

 Sacha Witskowisk - Festival Diagnóstico de Dança (Brasil) 

 Samuel Wuerstein - Holland Dance Festival / Codarts Rotterdam (Holanda) 

 Virve Suttinen - Dansens Hus (Suécia) 

 Yair Vardi - Suzanne Dellal Centre for Dance and Theatre (Israel) 
 

 

 DANÇA NOS EQUIPAMENTOS E PROJETOS DA SMC 

 
Durante o ano de 2012, a Gerência de Dança esteve à frente da inclusão de artistas e 
companhias de dança na pauta de espaços, como o Teatro Carlos Gomes, e nos projetos, como o 
7 em Ponto, o Tiradentes Cultural, o Parque Criativo e as Oficinas Culturais (Vilas Olímpicas e 
espaços da SMC), realizadas pela Secretaria Municipal de Cultura. Da mesma forma, analisou e 
encaminhou pedidos de pautas de dança para os espaços da Rede Municipal de Teatros e para as 
Lonas e Arenas Culturais, acompanhando o atendimento das solicitações junto às respectivas 
Residências Artísticas e Administradores. 
 
 
 

 APOIO – ACERVO ANGEL VIANNA: MEMÓRIA NA DANÇA 

 
Investindo no registro da memória da dança carioca, a Gerência de Dança coordenou o apoio 
para viabilização do projeto Angel Vianna: memória na dança, proposto pelo Centro de Estudos do 

Movimento e Artes, que consistiu no levantamento e pesquisa da memória da bailarina, coreógrafa 
e mestra Angel Vianna, grande figura histórica da dança no Brasil, através da produção de um 
acervo digital inédito (website) e um DVD (com tiragem de 3.000 exemplares). O material 
levantado, além de registrado no website e no DVD lançados em novembro de 2012, está sendo 
disponibilizado no acervo do Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro, ampliando o 
potencial do espaço como centro de referência de pesquisa e memória da dança carioca. Da 
mesma forma, os DVDs com a compilação do acervo, estão sendo distribuídos para escolas e 
instituições de ensino, pesquisa e difusão da dança em todo o país, e passarão a ser ricas fontes 
de informação e pesquisa para estudantes e profissionais da área. 
 
 
 

 APOIO – DOCUMENTÁRIO TATIANA LESKOVA – NOS PASSOS DE UMA BAILARINA 
SOLTA NO MUNDO  

 
Em comemoração ao aniversário de 90 anos da mestra Tatiana Leskova, a Gerência de Dança 
coordenou o apoio para viabilização do projeto Tatiana Leskova - Nos passos de uma bailarina 
solta no mundo, um documentário de 70 minutos, com tiragem em DVD, que enfoca a trajetória 

artística de uma protagonista da história do balé do século XX. Com olhar crítico e memória 
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prodigiosa, Leskova oferece um retrato original de seu tempo como bailarina, coreógrafa, diretora 
de dança e professora. Lançado em dezembro de 2012 e tendo a produção de suas cópias 
finalizada no início de 2013, o documentário será distribuído para escolas e instituições de ensino, 
pesquisa e difusão da dança em todo o país, se tornando uma rica fonte de informação e pesquisa 
para estudantes e profissionais da área. 
 
 
 

 PLANO MUNICIPAL DE CULTURA  

 
Em 2012, a Gerência de Dança participou do início das atividades para a construção do Plano 
Municipal de Cultura, coordenando a realização do Encontro Setorial de Dança, realizado no dia 
19 de julho de 2012, no Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro. O Encontro reuniu 
cerca de 60 profissionais da dança carioca, entre artistas, gestores e técnicos, em uma produtiva 
discussão, da qual foram extraídas diretrizes para o Plano Municipal de Cultura. As discussões 
nele levantadas marcaram não somente um importante momento de reunião e debate sobre a 
situação atual da dança na cidade, como também a retomada da reflexão sobre a política para a 
área, ao serem utilizados como base os documentos produzidos pela própria classe, durante sua 
participação na I Conferência Municipal de Cultura, em 2009. Dessa forma, o Encontro 
proporcionou um ambiente de troca, que resultou em diretrizes para o desenvolvimento de um 
Plano que reflita as demandas reais da área da dança. 
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CCEENNTTRROO  CCOORREEOOGGRRÁÁFFIICCOO  DDAA  CCIIDDAADDEE  DDOO  RRIIOO  DDEE  JJAANNEEIIRROO  
 
 

No início de 2012, a Gerência de Dança reestruturou o funcionamento do Centro Coreográfico da 
Cidade do Rio de Janeiro a partir de uma redefinição do formato de sua gestão e da implantação 
do programa Rio Dança, que realizou uma série de atividades artísticas e educativas, tendo como 
público não somente os profissionais, pesquisadores e estudantes de dança, mas também o 
público geral, tendo como foco inicial o público do entorno. 
 
 

 GESTÃO DO ESPAÇO 
 
Com a criação do cargo de Gerente de Dança em 2011, o modelo de gestão do Centro 
Coreográfico foi modificado, passando a sua direção a ser responsabilidade do novo cargo. A 
mudança teve como intuito, primeiramente, aproximar o planejamento e as ações do espaço à 
política cultural desenvolvida pela SMC. 
 
A frente da direção do espaço a Gerência de Dança, além de reestruturar o funcionamento de sua 
equipe, reorganizou sua missão e seus objetivos, abrindo suas atividades a todas as linguagens 
da área. Suas ações passaram a ter como base o desenvolvimento das atividades artísticas 
profissionais de criação, pesquisa e difusão, e a formação de público, a partir de um olhar para as 
danças que se produzem nos quatro espaços de interação: 
 

 o palco (com as danças cênicas), 

 a rua (com as danças tradicionais), 

 o salão (com as danças de salão), e 

 o virtual (com a videodança e as interfaces com as novas tecnologias). 
 
Este olhar abrangente ampliou o alcance e a reverberação das atividades do Centro Coreográfico, 
atendendo as demandas de fortes movimentos existentes na dança carioca, como a dança de 
salão, por exemplo, e de linguagens inovadoras, como a videodança, com a qual a cidade se 
consolida cada vez mais como polo de produção. 
 
O foco de ação passou também a ser dirigido aos dois públicos identificados como principais alvos 
do Centro Coreográfico: os profissionais e estudantes da área da dança, incluindo artistas, 
companhias, professores, estudantes e pesquisadores, e o público local, ou seja, a população da 
Tijuca e adjacências, incluindo as comunidades do entorno. Dessa forma, as diversas linguagens 
da dança passaram então a serem abrangidas por meio de ações transversais direcionadas aos 
dois diferentes públicos. 
 
Em relação à estrutura funcional, o organograma do Centro Coreográfico foi reorganizado no 
intuito de dinamizar os processos de trabalho: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIREÇÃO 
Gerência de Dança 

Coordenador Pedagógico 

Diretor Administrativo 

Coordenador de Produção Coordenador Técnico 

Equipe de Produção Equipe Técnica 
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Para este funcionamento, a equipe do Centro Coreográfico contou com os seguintes profissionais: 
 

 Diretor Administrativo | Coordenador Técnico (1) 

 Assistente Administrativo (1) 

 Coordenador Pedagógico (1) 

 Coordenador de Produção (1) 

 Assistentes de Produção (2) 

 Técnicos (2) 

 Recepcionista (1) 

 Bilheteiro (1) 

 Manutenção (1) 
 
Complementando ainda o novo funcionamento, melhorias estruturais no espaço foram realizadas: 
 

 Concerto do ar condicionado central – equipamento a gás 

 Instalação de ar condicionado independente no Teatro Angel Vianna – splits 

 Pintura geral do espaço 

 Troca dos espelhos – Estúdios 1 e 2 / Loft 

 Aquisição de novo linóleo para o Teatro Angel Vianna através de doação 

 Estruturação da Galeria para instalação de exposições 

 Estruturação e disponibilização da Sala de Vídeo como espaço alternativo para instalações 
e intervenções artísticas 

 Estruturação e disponibilização do Loft como espaço alternativo para apresentações – 
“caixa branca” / 60 lugares 

 
Além das mudanças, no início de 2012, foi lançado ainda o novo blog com informações do 
espaço: www.centrocoreografico.wordpress.com.br 
  
 

 PROGRAMA RIO DANÇA 

 
O programa Rio Dança foi desenvolvido a partir da restruturação da gestão do Centro 
Coreográfico e da necessidade de sua reativação, por meio da realização de um conjunto de 
atividades artísticas, como temporadas de espetáculos, apresentação de novos criadores e 
mostras de processos de pesquisa e criação, e de ações educativas e de formação, como 
oficinas, workshops e debates. O programa trouxe novas atividades ao espaço e consolidou e 
potencializou antigas ações, sendo realizado durante o período de 20 de janeiro a 16 de 
dezembro de 2012, alcançando um público de cerca de 28 mil pessoas. 

 
O programa também proporcionou a realização da exposição Rio Dança – Os passos da dança 

carioca, com instalações interativas sobre a história da dança carioca a partir do século XX. Com 
a curadoria de Beatriz Cerbino e Leonel Brum, a montagem da exposição contou também com a 
participação das pesquisadoras Eleonora Gabriel (danças populares), Leonor Costa (danças de 
salão) e Luciana Ponso (dança e novas mídias), e reuniu mais de 300 tópicos sobre criadores, 
companhias, obras e momentos históricos da dança carioca.   
 
Período: 20 de janeiro a 16 de dezembro de 2012 

 
Público Total: cerca de 28.000 pessoas 
 
Espetáculos – Temporadas de Dança / Novos Criadores / Cirandinha (Infantil) 

70 companhias em um total de 205 apresentações 
cerca de 420 profissionais envolvidos 
público de cerca de 13.100 pessoas 
 

http://www.centrocoreografico.wordpress.com.br/


17 
 

Oficinas – Aos Sábados Danço / Cirandinha / Aperfeiçoamento Profissional 

37 oficinas realizados 
público de cerca de 4.600 pessoas 
 
Debates – Conexões Criativas / Ciclo de Encontros / Simplesmente Isso 

26 debates realizados 
cerca de 60 renomados profissionais convidados como palestrantes/mediadores 
público de cerca de 450 pessoas 
 
Exposição – Rio Dança – Os passos da dança carioca 
mais de 300 tópicos levantados sobre a história da dança carioca 
entre criadores, obras e momentos históricos 
público de cerca de 3.400 visitantes 
 
 

 
 
Alguns dos artistas e espetáculos apresentados durante o Programa Rio Dança: 
 

 Alice Ripoll - Que as saídas sejam multíplas e Cornaca 

 André Masseno - O Confete da Índia 

 Caio Nunes Cia. de Dança - Rakataka 

 Cia. Aérea de Dança - Mistura e Manda 

 Cia. Brasileira de Ballet - Suíte Don Quixote e Sinais de Luz 

 Cia. Clanm - Fragmentos da Pele 

 Cia. da Ideia - Pequenas Peças 

 Cia. de Atores e Bailarinos Adolpho Bloch - Fuga 

 Cia. de Dança Negra-Contemporânea Kina Mutembua - Berimbaus 

 Cia. de Dança Renata Peçanha - Faces 

 Cia. Folclórica da UFRJ - Tamborzada 

 Cia. Híbrida - Estéreos Tipos 

 Cia. Híbrida de Dança - Contos de Era Uma Vez 

 Cia. Íntime de Dança - Terreno + Por Ser Só 

 Cia. Jovem Dançar a Vida - De Tudo Se Faz Canção 

 Cia. Moderna de Dança - Lírica Morada 

 Cia. Nós da Dança - Tempo 

 Cia. P24 de Dança Contemporânea - (V)ivo 

 Coletivo Flores - Bem Me Quer, Mal Me Quer 

 Companhia Urbana de Dança - Na Pista 

 Companhia Vivá - Flores 
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 De Anima Ballet Contemporâneo - A Dança, O Que é Isso? 

 Entretantas Conexão em Dança - Swingnificado 

 Esther Weitzman Cia. de Dança - O Tempo do Meio 

 Estúdio Bailado Flamenco - A Tiempo 

 Flávia Meireles - Trabalho Para Comer 

 Focus Cia. de Dança - As canções que você dançou pra mim 

 Frederico Paredes - Ensaios sobre a liberdade 

 Gabriela Alcofra - Estudos para um movimento sem face 

 Gimena Mello - 2500 caracteres 

 Grupo Gim - Fragmentos de um Processo na Zona do Improviso 

 Grupo Makala - A Viagem dos Eborás 

 Isabella Duvivier - Projeto Bricolage 

 Italmar Vasconcellos - O Cultivo da Intimidade que Me Agrada 

 Ivana Menna Barreto - Sem o que você não pode viver 

 Jazz Carlota Portella - Bis 

 Jazz Carlota Portella - Traços cores e formas 

 João Saldanha - Qualquer coisa a gente muda 

 João Saldanha | Atelier de Coreografia - Aventura Entre Pássaros 

 Marcela Levi - Natureza Monstruosa 

 Marcelo Braga - O Homem Vermelho 

 Mery Horta e Carla Giglio - Saia de dentro de fora 

 Morena Paiva - A ordem e o movimento 

 Os Dois Companhia de dança - Jogo de Objetos 

 Paula Águas - Fábulas Dançadas de Leonardo Da Vinci 

 Paula Maracajá - Tudo que não invento é falso 

 Renata Brandão e Grupo CMDC - Experimentos 

 Renato Vieira Cia. de Dança - Rizoma 

 Rio Maracatu - Ciranda de Danças Populares 

 Teatro Xirê - Ciranda 

 Victor D'Oliver - Repitologia 
 
 

 PROGRAMA EDUCATIVO 
 

Pensando na formação de público como uma das suas principais bases de ação, o Centro 
Coreográfico, através do trabalho de sua Coordenação Pedagógica (Núcleo de Dança e 
Educação), promoveu durante o ano de 2012 espetáculos, visitas guiadas ao espaço e visitas à 
exposição Rio Dança – Os passos da dança carioca, dirigidas a alunos de escolas públicas 
municipais e estaduais, projetos sociais e escolas de danças. Foi realizado um total de 33 
atividades específicas de formação de público, envolvendo um total de 29 instituições e 
1327 participantes. 

 
Participaram do Programa Educativo do Centro Coreográfico: 
 

 Ballet de Santa Tereza 

 Casa de Arte de Educar 

 CIEP Luiz Carlos Prestes 

 Clube Escolar do Engenho de Dentro 

 Código Solar Produções 

 Colégio Estadual Aydano de Almeida 

 Colégio Estadual Joaquim Távora 

 Colégio Estadual Olinto Gama Botelho 

 Colégio Estadual Santos Dias 

 Colégio Estadual São Bernardo 
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 Escola de Dança Keiko Zukeram 

 Escola Especial Marly Fróes 

 Escola Municipal Barão de Itacurussá 

 Escola Municipal Epitácio Pessoa 

 Escola Municipal Fernando de Azevedo 

 Escola Municipal Figueiredo Pimentel (apoio/curso noturno) 

 Escola Municipal General Humberto de Souza 

 Escola Municipal João Saldanha 

 Escola Municipal Mário Cláudio 

 Escola Municipal Presidente Artur da Costa e Silva 

 Escola Municipal Soares Pereira 

 Ginásio Experimental Carioca Anísio Teixeira 

 Instituto TEAR 

 National Performance Network 

 Observatório de Favelas 

 Os Dois Cia. de Dança 

 Pastoral das Artes - Paróquia Santo André 

 Projeto Mais Educação 

 Vila Olímpica Carlos Castilho 
 
 

 RESIDÊNCIAS 
 
Durante o ano de 2012, o Centro Coreográfico deu continuidade também à abertura do espaço 
para artistas e companhias desenvolverem atividades de criação, pesquisa e ensaios. Ao todo, 
foram recebidos 26 artistas/companhias, sendo eles: 
 

 Alice Ripoll 

 Andrea Elias | Teatro Xirê 

 Andrea Jabor | Arquitetura do Movimento 

 Andrea Raw 

 Cia. Cinco 

 Cia. de Atores Bailarinos da Adolpho Bloch 

 Cia. Étnica 

 Cia. Híbrida 

 Cláudia Müller 

 Diego Dantas 

 Frederico Baptista 

 Gabriela Alcofra 

 Gimena Mello 

 Grupo de Investigação do Movimento Corpo-Laboratório 

 Ivana Menna Barreto 

 Joana Ribeiro 

 Laso Cia. de Dança 

 Lígia Tourinho 

 Mariana Pimentel e Clara Lee 

 Monica Costa 

 Mourad Merzuki 

 Os Dois Companhia de Dança 

 P-24 Dança Contemporânea 

 Pulsar Companhia de Dança 

 Ricky Seabra 

 Tiza Harbas 


