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Artista, pesquisadora em dança e movimento, 
Christine Sílmor é idealizadora e fundadora da 
Ekilíbrio Cia. de Dança, onde atua como baila-
rina, docente, produtora e diretora geral. Foi 
Coordenadora Regional do Very Special Arts do 
Brasil / Programa Arte Sem Barreiras (FUNARTE / 
MinC) entre 1999 e 2005. Coordenadora e docente 
da Pós-Graduação Lato Sensu em Teatro e Dança na 
Educação, da Faculdade Angel Vianna, entre 2010 e 
2011, é professora de Dança da Rede Municipal de 
Ensino de Juiz de Fora (MG) e acompanha projetos 
de arte - curriculares e extracurriculares - desenvol-
vidos nas escolas. Além disso, é docente do curso 
de formação continuada para professores de Dança 
na Escola. Integrou a comissão de elaboração do 
Currículo de Arte da Rede Municipal de Educação 
de Juiz de Fora, publicado em 2013. É Mestre em 
Comunicação e Semiótica (bolsista CAPES) pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC/SP).

Fundada pela professora, coreógrafa e dançarina Silvana 
Marques em 1991, ainda sob o nome “Primeiros Passos”, a 
Estação Cultural Estúdio de Danças Silvana Marques 
funciona na Praça da Estação em Juiz de Fora (MG) desde 
2006, num casarão do centro histórico da cidade. Formada 
em Educação Física pela Universidade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF), Silvana estudou com grandes mestres no Rio 
de Janeiro, tais como João Carlos Ramos, Maria Antonieta, 
Carlinhos de Jesus, Jaime Arôxa e Paulo Araújo.

Lugares e Danças busca apresentar profissionais de dança contemporânea e das artes 
do corpo através de uma série de entrevistas realizadas em diferentes centros de criação, 
ensino e pesquisa ao longo de 2013. As conversas abordam a trajetória de cada artista 
a partir da relação entre lugar, ação e suas implicações políticas, estéticas e de mercado.
A sexta conversa da série aconteceu na Estação Cultural Estúdio de Danças
Silvana Marques (MG), com a artista-docente Christine Sílmor. Nela, a artista fala sobre sua 
trajetória entre Dança e Educação, além de seu interesse em desenvolvimento humano.
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André Bern: Qual é o lugar da sua dança?
Christine Sílmor: Atualmente, o lugar da minha 
dança está na educação, na escola, sabe. Não 
vejo essa dança como a que um professor vai 
ensinar, mas uma dança que tem interface en-
tre artistas que são docentes, docentes que são 
artistas, e que veem seus alunos como artistas 
também. Antes, as pessoas viam a arte na es-
cola de maneira preconceituosa. Acho que as 
pessoas têm que entender a importância disso. 
A gente fala de formação de público: às vezes, 
reclama, diz que não tem público pra dança. 
Mas onde a dança está? Se a dança vai pra 
escola, se o aluno tem convivência com ela, 
ele vai ser público dessa arte, sim. Ele vai pas-
sar a gostar de dança. Ninguém gosta do que 
não conhece. É preciso experimentar pra poder 
dizer o que a gente gosta ou não. O aluno 
precisa experienciar a dança, e somos nós, 
artistas, docentes, que temos que levar, falar 
dessa dança na escola. A gente reclama que as 
crianças e adolescentes só gostam do que está 
na mídia, mas é só isso o que eles conhecem, o 
que é levado a eles. [Rudolf] Laban, um grande 
pesquisador do movimento, dizia que a dança, 
apesar de parecer totalmente desnecessária, é 
imprescindível à vida, em qualquer idade. Quan-
do a gente dança, o nosso pensamento se 
modifica, a gente sabe disso. As Ciências Cog-
nitivas vêm dizer que a elaboração, a produção 
de pensamento se dá a partir do movimento. É 
ele que dá ignição ao pensamento. Tudo o que 
o cérebro faz é a partir do corpo. Então, a gente 
pode pensar sobre a importância da dança na 
escola como acionadora do pensamento, e 
questionar por que os alunos ficam sentados o 
tempo todo. 

AB: Como você enxerga as possibilidades 
de inserção de diferentes perfis de artistas 
de dança na escola, profissionais licencia-
dos e não-licenciados?
CS: As leis que regem a escola, a LDB [Lei de 
Diretrizes e Bases], exigem um profissional li-
cenciado. Ensinar requer algumas especifici-
dades, sim. Esse ir-e-vir, esse trânsito de ser 
artista e docente é que é bacana. A gente dizer 
que um dos dois é que está preparado é muito 
difícil. O licenciado tem que ter uma vivência, 
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um exercício artístico. As proposições que vão 
pra escola ficam fragmentadas se essa vivên-
cia artística não existir. 

AB: Mas como se faz quando essas mes-
mas “leis que regem a escola” não per-
mitem que o artista ensine se ele não tiver 
o diploma de licenciado?
CS: O artista tem buscado essa condição de 
atuação. O artista que deseja estar na esco-
la, vinculado à Educação, tem buscado isso. 
Sobre a lei, acho que se faz necessária: pra 
você ter um entendimento de como funciona 
a escola, o desenvolvimento da criança, até 
mesmo pra dialogar. É importante, e não é tão 
difícil. A junção de você querer estar na escola 
e não esquecer o seu fazer, o seu ofício de cri-
ador: isso é que não pode ficar de lado.

AB: Como a Educação entra na sua tra-
jetória na Dança?
CS: Eu gostava muito de dançar desde cedo, 
mas esse “gostar de dançar”, essa presença 
da dança veio quando eu fui morar em Recife. 
Passei minha adolescência lá. 

AB: Você é de Juiz de Fora, certo?
CS: Sim, eu nasci em Juiz de Fora e morei em 
vários lugares porque meu pai era militante 
político. Ele sofria perseguições e a gente tinha 
que mudar de cidade na época da ditadura. 
Foi um período grande de militância, desde os 
anos 50. Ele só foi encerrar o ativismo por volta 
de 1970, 1971, quando nos mudamos pra Re-
cife. Aconteceram coisas graves com meu pai. 

“(...) esse trânsito de ser artista e docente é que é bacana.”
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Não vou contar a história dele porque é muito 
grande. Em Recife, eu passei minha adolescên-
cia com uma vivência das danças populares. 
Isso teve uma influência muito grande na minha 
vida. Em Recife, dança e vida estão juntas. Não 
tem essa coisa de ir a algum lugar dançar. A 
dança tá acontecendo o tempo todo. 

AB: O que você quer dizer com isso: “A 
dança tá acontecendo o tempo todo”?
CS: Tem a época da Festa Junina, aquelas 
quadrilhas que são ensaiadas. Tem a época do 
Frevo, que antecede o Carnaval e chega até ele. 
Tem as cirandas, que acontecem o ano inteiro. 
Todos os festejos, tudo tem dança, e o povo 
vive aquilo. Faz muito tempo que não vou a Re-
cife, mas essas são as minhas memórias. Ain-
da passei por outra cidade antes de voltar pra 
Juiz de Fora, na época do Vestibular. Eu tinha 
17 anos, acabei fazendo Educação Física. Eu 
podia fazer um curso superior, desde que fos-
se aqui em Juiz de Fora. Não tinha condições 
de me manter em outro lugar. Não tinha outra 
opção e nem tinha pretensão de trabalhar com 
dança. Nunca tive, o que é até engraçado. Por 
eliminação, fiz Educação Física, e lá, as pes-
soas identificavam que eu dançava, mas eu não 
tinha no corpo os códigos do que era consi-
derado “modo superior de dança”, o balé clás-
sico. Eu nunca havia feito balé. Isso me trazia 
muitos questionamentos também. Eu quis co-

nhecer esse outro modo de dançar. Depois 
de tudo o que eu tinha feito em dança, um fa-
zer e apreciar constantes, chegar a uma sala 
e ficar abaixando e levantando o tempo todo, 
e nada mais... pensava que não era possível 
que dança fosse só aquilo, que a “dança certa” 
era somente aquela. Na faculdade, eu tive uma 
professora chamada Inês, que me convidou 
a fazer um curso no Rio [de Janeiro]. Eu fa-
zia parte do grupo de dança da faculdade, e o 
curso no Rio era sobre dança moderna. Soube 
um pouco mais sobre Isadora Duncan, Rudolf 
Laban. Então, pensei que dança realmente 
não era só balé. Existiam outras coisas, dança 
não era de um jeito só. Sim, tinha outras pos-
sibilidades. Comecei a estudar, principalmente 
a partir de Laban, mas eu não tinha interesse 
em trabalhar com dança, não era isso. O que 
eu queria mesmo era trabalhar com pessoas 
com deficiência. Ao trabalhar com essas pes-
soas, eu comecei a perceber como a dança 
era pra elas. Eu tive vontade, mas nunca con-
segui trabalhar numa instituição voltada só 
para pessoas com deficiência. Então, sempre 
trabalhei com grupos que tinham alunos que 
eram considerados deficientes e outros que 
eram considerados não-deficientes. Era todo 
mundo junto. Os ganhos eram muito ricos: 
uma dança que não era codificada, mas sim, 
pesquisada. Ela acontecia a partir da pesquisa 
do movimento. Se você pensar em trabalhar 
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“Então, pensei que dança realmente não era só balé.”
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com todo mundo a partir de códigos de movi-
mento, muito poucos ficam e conseguem con-
ceber aquilo, imprimir no corpo. Eu sempre falo 
que passei a vida inteira dando aula de por-
tas fechadas pra ninguém saber o que estava 
acontecendo ali dentro [risos]. Quem visse 
poderia dizer que aquilo não era dança. Eu 
só deixava ver quando ia pro palco. Não 
necessariamente o da caixa preta: qualquer 
lugar cênico, ou que a gente tornasse cêni-
co. Eram processos de trabalho, de tentati-
va, pesquisa, pra que meus alunos pudessem 
crescer de forma bacana.

AB: Como surge o interesse em trabalhar 
com pessoas deficientes?
CS: Não sei se isso, em algum momento, sur-

AB: Isso aconteceu aqui em Juiz de Fora?
CS: Sim, quando eu vinha pra casa da minha 
avó. Eu não morava aqui, mas a gente vinha 
muito pra passear. Depois de vários anos, me 
mudei pra cá e tinha outra colega. A gente brin-
cava sempre e ela tinha que tomar conta do 
irmãozinho dela. Ele tinha Síndrome de Down. 
Era pequenininho e a gente brincava com ele 
também, como se fosse nosso bonequinho. Ele 
participava de tudo. Mais tarde, tive outra amiga 
com um irmão deficiente. Ele era mais velho. Eu 
conversava muito com ele. Sempre tive proximi-
dade com pessoas com deficiência. Eu sempre 
fui muito fascinada pelo desenvolvimento hu-
mano: como a criança nasce, começa a se mo-
vimentar, se estica no bercinho, começa a dar 
soquinhos, senta, se arrasta, engatinha, anda. 
Como é que acontece todo esse processo? 
Como esses movimentos vão se dando pras 
pessoas? Sempre gostei muito disso. A gente 
vê que o desenvolvimento pras pessoas com 
ou sem deficiência é igual. Os tempos é que 
são diferentes. O processo de desenvolvimen-
to a partir do contexto em que a pessoa vive é 
que é diferente. Você pode ter uma família que 
prende ou solta mais, que dá mais ou menos 
atenção, mais ou menos recursos. Às vezes, não 
é o recurso financeiro que vai dar maiores possi-
bilidades. Poder experimentar, sim. As Ciências 
Cognitivas vêm dizer isso, que a aprendizagem 
se dá pela interação. Quanto mais você inte-
rage, mais habilidades você vai adquirindo.

“Os tempos é que são diferentes.”

giu. Eu tinha esse interesse. Sempre tive con-
vivência com pessoas que tinham deficiência. 

AB: Na sua família?
CS: Não, mas tive amigos com irmãos que ti-
nham deficiência, por exemplo. Aí, eu tinha uma 
convivência próxima. Lembro que eu sempre 
brincava na rua da minha avó. Nessa rua, tinha 
uma criança que sempre passeava de car-
rinho. Ela tinha deficiência, e era uma coisa 
bastante comum as pessoas dizerem que, se 
a baba dela acertasse a gente, poderia acon-
tecer o mesmo. Isso me trazia uma curiosidade 
muito grande. Eu chegava muito perto dessa 
menina. Sempre quis entender as coisas.

foto: Lohá Loretta

AB: Quando você começa efetivamente 
a conduzir processos criativos em dança 
com pessoas ditas deficientes e não-defi-
cientes?
CS: Isso veio logo que eu comecei a dar aula. 
Eu tinha uns 20 anos, talvez um pouquinho 
menos. Isso se junta àquela minha inquietação 
de não conseguir estar num lugar em que eu 
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tinha que repetir a mesma coisa o tempo inteiro. 
Isso me incomodava muito e, na época, achava 
que também incomodava os meus alunos. Por 
isso, eu trabalhava com processos de criação. 
Aconteciam coisas engraçadas: por exemplo, 
a gente tinha que se apresentar numa sema-
na, e eu oferecia aos meus alunos um trabalho 
diferente do ensaio. Eles mesmos questio-
navam: “a gente vai dançar e não vai ensaiar?” 
[risos] Eu achava que a gente precisava acionar 
outras coisas que iam reverberar na apre-
sentação. Não sei se era a situação que me 
propiciava isso, ou se era eu que fazia acon-
tecer, sabe. Eu tinha um retorno grande dessa 
proposta de trabalho junto aos alunos. Como 
desencargo de consciência, eu também tra-
balhava um pouco com aula codificada. Eu não 
tinha certeza das coisas. Afinal de contas, au-
torizada mesmo era a codificação, não a forma 
como eu ensinava. 

AB: Era uma negociação do tipo “vou fazer 
o que eu quero, mas posso ceder um pou-
co”.
CS: Sim, tinha essa negociação. Era algo que 
eu estava me autorizando a experimentar com 
meus alunos, e eles me autorizavam também. 
Isso serviu pra vida inteira. Se a gente pensar 
nas crianças e adolescentes de hoje, que já vêm 
com uma cultura instituída, com preferência 
pelo funk ou pela música sertaneja, essas tro-
cas e concessões são muito importantes. Nos-
sa necessidade é de ampliar o conhecimento 
em dança, que já é muito diverso. A gente pre-
cisa mostrar que a dança não é uma coisa só. 
Nem sei se tem muita importância, mas a títu-
lo de curiosidade, teve um período em que eu 
parei de trabalhar com dança. Depois, acabei 
voltando, mas nessa época eu disse pra mim 
mesma que não trabalharia mais com dança.

AB: Eu também tive esse período [risos]. 
CS: Todo mundo tem [mais risos]!

AB: É o período da crise. A gente diz: “Bem, 
deixa eu tentar outra coisa, né, porque tá 
f...!”. Aí, nem sempre dá certo e a gente vol-
ta.
CS: [risos] Foi um período em que eu montei 

uma confecção pequenininha, que se chama-
va Modinha. Aí, ela foi crescendo. Eu trabalha-
va com roupas infanto-juvenis. Era uma coisa 
que eu gostava, pesquisava. Sempre gostei 
de moda, desenhava os modelos, me atua-
lizava nas tendências. É muito ingrato trabalhar 
com esse universo comercial. É bacana quan-
do você cria um modelo, por exemplo, mas 
administrar todo o aspecto financeiro disso é 
exaustivo. Isso acaba com o processo de 
criação por inteiro! Eu me desmotivei, encerrei 
a Modinha e tentei dar aula de Educação Físi-
ca... mas o meu currículo era de Dança. Todos 
os lugares só me ofereciam vaga pra dança. 
Eu estava aqui em Juiz de Fora nessa época 
e, então, decidi tentar trabalhar na Prefeitura. 
Foi uma época em que abriram os CAICs e eu 
acabei dando aula de dança neles.

AB: O que são CAICs?
CS: São que nem os CIEPs no Rio de Janei-
ro, mas aqui se chamam CAICs [Centros de 
Atenção Integral à Criança e ao Adolescente]. 
Posteriormente, seguindo o modelo dos CIEPs 
[Centros Integrados de Educação Pública], do 
governo Brizola no Rio de Janeiro, o Gover-
no Federal propôs a criação dos CAICs. No 
Rio, não, mas em outros lugares, existem os 
CAICs. 

AB: Você fez um concurso público, certo?
CS: Sim, e depois fui encaminhada a tra-
balhar nesses Centros. Foi quando eu voltei 
a dar aulas de dança. Passei a dar aulas em 
vários lugares, não só na Prefeitura. Eu tinha 
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“É muito ingrato trabalhar com esse universo comercial.”
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um grupo de adolescentes, já mais próximos 
à fase adulta, com uns 17, 18, 19 anos, que 
queriam dançar, fazer parte de um grupo. Eles 
queriam ter a dança na vida deles como fa-
zer artístico, como profissão. A gente, então, se 
encaminhou pra montagem de um grupo de 
dança, que depois veio a se estruturar como a 
Companhia Ekilíbrio. Entre os desejos de todos, 
eu também tinha os meus. Queria levar para o 
grupo outros alunos, que tinham deficiência. 
Eles podiam fazer parte daquele grupo, pois 
tinham um caminho já traçado comigo. E as-
sim aconteceu. A gente começou a fazer apre-
sentações, fora de Juiz de Fora, inclusive. Em 
busca de outras conquistas, como patrocínio, 
leis de incentivo, a gente precisava da mídia, 
que vinha sempre com a fala de “dança para 
deficientes”, “dança de deficiente”, “deficiente 
no palco”, mas o que a gente fazia era dança, 
não era “dança de deficiente”. 

AB: Quando aconteceu isso, Christine?
CS: Isso era 1998. A gente decidiu se deno-
minar Grupo Ekilíbrio Dança Inclusiva, mas veio 
a pergunta: que “dança inclusiva” era aquela? 
As pessoas conheciam jazz, balé, dança de 
salão... mas dança inclusiva?! Era uma maneira 
de dizer que a nossa proposta era uma dança 
que pertencia a todos. A gente sabia que es-
tava se apropriando daquele nome, “dança in-
clusiva”, mas que aquilo na realidade não exis-
tia. O que a gente fazia era dança, dança-arte. 
A gente não estava mostrando deficiências 
no palco. Esse entendimento foi rapidamente 
conquistado. A gente tinha o cuidado de não 
expor ninguém, era um cuidado artístico. Ha-
via a parceria de Sylvia Renhe, que fazia a di-
reção coreográfica da companhia. Nós fomos 
convidados a dançar em João Pessoa e fomos 
considerados uma revelação no cenário na-
cional. Começamos a nos tornar uma referência 
nesse trabalho com pessoas com deficiência 
na dança. A gente teve a conquista do Prêmio 
Mercocidades de Cultura, do FUNARTE Além 
dos Limites. Esse último contemplou 5 com-
panhias na época. Das cinco, nós éramos a 
única do interior. Daqui de Juiz de Fora, a gente 
é praticamente uma das únicas companhias 
que dançaram em palcos tão bacanas do Bra-

sil. A gente circulou muito, foi uma experiên-
cia muito rica pra todos que vivenciaram essa 
época. A gente também fez parte da tese de 
doutorado da Lúcia Matos, que é uma pesqui-
sadora da Bahia. Atualmente, ela é professora 
da UFBA [Universidade Federal da Bahia], da 
Faculdade de Dança. Por um bom tempo, a 
gente fez parte de uma organização chamada 
Very Special Arts do Brasil, que era ligada à 
FUNARTE [Fundação Nacional de Artes] através 
de um programa chamado Arte Sem Barreiras. 
Essa organização era mundial, e tinha como 
proposta divulgar trabalhos que incluíssem 
pessoas com deficiência. Vários países faziam 
parte e em Juiz de Fora tinha um comitê. Nes-
sa época em que fomos dançar em João Pes-
soa, eu fui convidada a ser representante do 
comitê regional. Foi um período muito rico, mas 
a gente também se preocupava em não estar 
só em espaços segmentados. Essa era uma 
discussão do Very Special Arts também. Em 
2003, nós criamos uma associação, a Amigos 
do Ekilíbrio – Dança, Cultura e Cidadania. De 
1998 ao finalzinho de 2002, início de 2003, a 
companhia já tinha 4 anos de existência, en-
tão abrimos a associação pra também gerar 
a possibilidade de desenvolver trabalhos com 
alunos. Muitas pessoas perguntavam como 
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“Entre os desejos de todos, eu também tinha os meus.”



“Queria dialogar com autores, ver o que tinha a mais.”
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podiam entrar, participar dos espetáculos. Al-
guns pais queriam que os filhos entrassem na 
companhia. Abrimos um programa social, que 
durou entre 2003 e 2008, enquanto a gente 
teve uma parceria com a Prefeitura. Em 2009, a 
nova administração não quis dar continuidade. 
Depois que o programa social acabou, várias 
ações se extinguiram porque a gente precisa-
va de recursos pra continuar em atividade. E 
eu também precisei me dedicar ao mestrado. 
Hoje em dia, a gente segue com o trabalho da 
companhia, mas ele está um pouquinho mais 
tímido.

AB: O que te levou ao mestrado?
CS: Já tinha um tempo que eu queria fazer. Na 
realidade, tudo isso que eu fui desenvolvendo 
na minha vida eram pesquisas. Ler o material 
do [Rudolf] Laban, por exemplo, experimentar 
aquilo com os meus alunos, sair de um contex-
to formatado e propor outras coisas. Eu sem-
pre busquei muita informação. Com a proximi-
dade do Rio, era possível, mas mesmo assim, 
eu ficava sem muitas coisas. Elas não chega-
vam até aqui. A gente não tem uma Faculdade 
de Dança, não tem um lugar onde a gente vai 
pra discutir essas coisas. Hoje é diferente, tem 
a internet, então dá pra se apropriar mais, bus-
car mais. Até uns 10, 15 anos atrás, não era 
do jeito que é agora. A dificuldade era muito 
maior. Eu tinha um monte de pesquisa, de ex-
periências que eu havia feito. Queria dialogar 
com autores, ver o que tinha a mais. Na práti-

ca, eu via aquele meu aluno que entrava nas 
aulas, participava dessas pesquisas em mo-
vimento e tinha um crescimento muito grande. 
Tanto os alunos com deficiência como os que 
não tinham, tanto na dança como na vida. Tinha 
uma mudança de pensamento, de comporta-
mento, não era só uma riqueza de movimen-
to. Eu queria conversar sobre isso. Lembro que 
procurei bastante que universidade iria abraçar 
essa minha conversa. Fiz o mestrado na PUC/
SP [Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo], depois daquele processo todo pra pas-
sar nas provas. Foi lá que a minha pesquisa foi 
encampada. Meu mestrado foi suave, apesar 
de ter que ir pra São Paulo toda semana, ficar 
cansada. Minha orientadora, Christine Greiner, 
abraçou meu projeto com muita generosidade. 
Ela é adorável! Terminei o mestrado com von-
tade de pesquisar mais, de ir pro doutorado, 
mas depois percebi que não posso deixar esse 
fazer artístico de lado. Não posso virar uma 
pesquisadora acadêmica que não tem uma 
prática. Isso não faria sentido nem com a minha 
fala do início dessa conversa contigo, sobre o 
artista-docente e o docente-artista. Toda a 
minha pesquisa aconteceu a partir de um fazer. 
Tudo o que eu tentei amparar em autores, dia-
logar com eles, vem de uma prática. É desse 
fazer artístico que se constitui a minha pesqui-
sa. Uma vez fui convidada a um evento e me 
perguntaram se eu queria dar um workshop ou 
uma palestra. Pensei, pensei... eu não podia 
dar uma palestra. Não tem como falar do meu 
trabalho sem promover uma experiência. Tem 
que estar vivo ali, naquele momento, não dá pra 
mostrar em vídeo. Aqueles corpos que estão 
ali precisam vivenciar. Isso é da minha vida, do 
meu fazer diário. É dele que me alimento, que 
eu vivo... que eu escrevo. 

foto: Lúcia Matos
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