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Tiago Sousa é performer, produtor cultural e profes-
sor de danças urbanas. Em 2004, formou a Compa-
nhia Urbana de Dança em parceria com a coreógrafa 
Sonia Destri Lie. Participou de desfiles de moda para 
a grife Sandpiper nos eventos Fashion Rio e Fashion 
Recife.  Em 2006 e 2008, apresentou-se com a Com-
panhia Urbana de Dança na Bienal de Lyon (França). 
Foi responsável, juntamente com Sonia Destri, pela 
audição e casting de bailarinos para o filme Maré, 
uma estória de amor, da cineasta Lucia Murat. Foi 
assistente de coreografia do espetáculo Marília Pêra 
canta Carmen Miranda, e assistente de direção de 
cena do evento Somos Todos Brasileiros, realizado no 
Maracanãzinho, na festa dos Jogos Parapan-Ameri-
canos. Nos Estados Unidos, atuou como pa-
lestrante, oficineiro e dançarino nos Festi-
vais Fall for Dance e Peak Performance (am-
bos em Nova York), além do Jacobs Pillow 
Festival (Massachusetts). Realiza workshops gratui-
tos para comunidades carentes no Rio de Janeiro 
através do projeto Passo a Passo (Prefeitura do Rio). 

A Companhia Urbana de Dança 
dirigida pela coreógrafa Sonia Destri Lie,
é formada por jovens moradores de 
áreas populares na cidade do Rio de Janeiro.  Esses 
jovens encontram na Companhia um espaço de ex-
pressão artística, socialização e formação, onde suas 
vivências e ideias são incorporadas como material 
de criação. Sonia Destri realiza com esses talentosos 
dançarinos um trabalho de pesquisa e reconheci-
mento das raízes culturais brasileiras em diálogo com as 
tendências contemporâneas da dança urbana 
e do hip-hop.

Voz da Dança é uma série de entrevistas com intérpretes de companhias de dança 
cariocas. Cada conversa se desenrola a partir de como esses bailarinos constroem as 
danças em (com) seus corpos, além da relação que estabelecem com os 
coreógrafos que dirigem os processos criativos. O segundo entrevistado
da série é Tiago Sousa, dançarino co-fundador da Companhia Urbana de Dança.
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André Bern: Quando começa a sua história 
com a dança?
Tiago Sousa: Localizar é difícil. Hoje tenho 30 
anos de idade. Vim de comunidade, sou nas-
cido e criado no Morro do Turano, no Rio de Ja-
neiro. Minhas irmãs sempre dançaram... naque-
la época tinha os bailes funk, bailes charme. 
Eu vim muito da dança da vassoura, em casa, 
sabe... das antigas, nem sei se ainda existe. 
Eu era pequeninho, minhas irmãs eram mais 
velhas. Eu era o caçula. Sempre tinha dança 
em casa. Somos 4 irmãos: dois meninos e duas 
meninas. Meu irmão sempre foi duro, eu já tinha 
um pouco mais de suingue, ia aprendendo com 
as minhas irmãs. Depois eu saí do morro, ain-
da morava perto de lá, e na escola tinha aquela 
coisa de gincana e a ideia de montar um grupo 
disso, um grupo daquilo. Era a época dos 
“covers” e hip-hop, tudo junto. 1998, 1999, por 
aí, tinha aquela rixa entre o pessoal do “cover” 
e o pessoal do hip-hop. Aí, a gente montou um 
grupo de dança na escola. Eu me lembro do 
nome até hoje, era What’s Up. Uma coisa in-
gênua, de colocar nome em inglês. Eu vim dali, 
pegando passinho, montando as coisas pra 
dançar na festa da escola e tudo mais. Eu fazia 
karatê ao mesmo tempo, gostava de dançar, 
mas não era nada sério. Ali na escola foi o es-
topim da coisa. As menininhas gostavam, a 
gente fazia sucesso com elas... falei, pô, vamos 
continuar dançando. Tentava dar aula, meio 
sem saber... não parei mais. Conheci a Sonia 
[Destri] numa festa de hip-hop em 2000.

AB: Bastante tempo depois...
TS: É, um tempo depois. Quando a gente mon-
tou o grupo na escola foi na 5a. série. Fui as-
sim até a 8a. série. Aí eu me mudei pra Búzios 
e parei tudo. Tentei montar um grupo com um 
pessoal da Região dos Lagos, mas não dava, o 
pessoal não dançava. Morei lá um ano e meio, 
mais ou menos... me desliguei da dança. Ficava 
treinando sozinho em casa, jogava basquete e 
futebol no meu tempo livre. Voltei pro Rio [de 
Janeiro] pra fazer o 1º, 2º e 3º ano [do Ensino 
Médio] e fiz audição no Sindicato [dos Profissio-
nais da Dança do Estado do Rio de Janeiro] pra 
me profissionalizar. Fiquei um ano treinando, me 
atualizando porque eu tinha parado, tava “frio”. 

Eu Danço: 8 Solos no Geral (2013) / foto: Renato Mangolin

Passei na audição. Conheci a Sonia numa festa 
de hip-hop com amigos meus. Eles já tinham 
feito a prova. A Sonia tinha aplicado a audição 
dos meus amigos. Tinha uns 4 anos que ela 
tava no Rio, mais ou menos. 

AB: Quem estava na banca da sua prova? 
Você se lembra?
TS: Foi o Dudu Neves.

AB: E foi tranquilo?
TS: Olha, não foi tranquilo porque... eu não sou 
um exímio dançarino. Acredito mesmo que eu 
danço, consigo dançar, mas não sou tão bom 
assim. Eu levo minha maturidade pra cena e 
engano bem que danço [risos]. Do meu grupo 
na escola, um amigo foi morar em Londres. 
Cada um seguiu seu caminho e o grupo se 
desfez.

AB: Todos seguiram com trabalhos em 
dança?
TS: Dois, sim. Eu e mais um. O restante foi em 
Publicidade, Tecnologia da Informação e tudo 
mais. Outro virou taxista executivo, teve filho 
mais cedo. Quando eu saí da escola, parei de 
dançar em grupo. Comecei a dançar em ban-
das de black music. Dancei com a Fanzine, na 
Rádio Hits, que participou do SuperStar, esse 
programa da [TV] Globo. Desde que saí da es-
cola e o grupo acabou, eu tinha o sonho de 
retornar e montar um trabalho mais sério. Ali 
eu já tinha um outro entendimento, tava com 
20 anos. Conheci a Sonia, que era a diretora 
perfeita pra continuar esse trabalho. 

“(...) gostava de dançar, mas não era nada sério.”
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AB: Já existia a Companhia Urbana de 
Dança?
TS: Não, não existia. Eu tinha esse sonho, não 
tinha nome nem nada, queria montar uma com-
panhia. A Sonia tinha dado prova no Sindicato, 
olhei o currículo dela, pô, pensei “é ela!”. Aí fiz a 
proposta.

AB: Foi você quem fez a proposta a ela?
TS: [risos] Ela falou: “Garoto, eu não tenho 
bala no bolso, não!” [mais risos] Na época, a 
Sonia devia ter uns 40 anos, e eu com 20. Eu 
fui na ousadia, perguntei, queria ver no que ia 
dar. Ela disse que aqui era difícil. Ela já estava 
pra voltar pra Alemanha depois de 4 anos aqui.  
Coreografou Angélica, Latino, Xuxa, Claudi-
nho e Buchecha... mas aí foi o que ela me falou: 
em um ano você trabalha bastante no Brasil, 
no ano seguinte não tem trabalho pra se man-
ter porque o artista já “esfriou” ou achou 
outro coreógrafo. Então, ela ia voltar pra Ale-
manha, onde ela tinha trabalho. Eu pedi uma 
chance, de montar um trabalho e ver o que ia 
acontecer. Ela me perguntou se eu 
tinha os meninos pra montar uma audição, aí eu 
chamei um amigo.

AB: Inicialmente eram só vocês dois?
TS: Era uma companhia de dois, um duo. Foi 
aí que surgiu a primeira peça, Batalha. A gente 
montou entre 5 e 6 minutos e pensou que preci-

sava testar aquilo. Aí, a gente se inscreveu num 
festival de dança em Nova Iguaçu. Foi o meu 
primeiro festival competitivo de dança... e o 
último! Eu não tenho essa vivência de fes-
tival, tipo o de Joinville. Eu tinha um grupi-
nho que dançava em festa junina, depois dancei 
em banda. Essa foi a minha formação, minha 
trajetória. O festival de dança foi no SESC 
Nova Iguaçu. Na competição de hip-hop tinha 
gente de tudo quanto era lugar do Brasil, gru-
pos com 20 pessoas no palco, cenário, aquela 
coisa toda... e a gente com uma música, uma 
base de helicóptero, tinha umas falas, a gente 
vestido todo de preto. Até a coreografia virar 
Batalha demorou um pouco, mas ali era hip-
hop, tinha muita coisa de break, movimentação 
de chão. A gente se chamava Urban Dances, 
nem era Companhia Urbana de Dança ainda. 
A gente se apresentou no meio daquela galera, 
naquele palco bom, grande pra caramba. O 
teatro veio abaixo, ganhamos a melhor pon-
tuação!

AB: Jura?!
TS: Vencemos a modalidade hip-hop e pen-
samos “Chega de festival. Já deu pra saber 
que tá legal!” Nessa mesma época, tava rolan-
do o Fashion Rio e o Fashion Recife. Nós não 
éramos conhecidos, mas a Sonia, sim. Des-
filamos pela Sandpiper, dançando. Fizemos o 
Fashion Rio e o Fashion Recife. 

Eu Danço: 8 Solos no Geral (2013) / foto: Renato Mangolin

“Eu fui na ousadia, perguntei, queria ver no que ia dar.”
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AB: Como foi isso? Um desfile dançado?
TS: O nome do desfile da Sandpiper era B-Boys 
Tropicais. Foi perfeito porque eu e meu amigo 
éramos b-boys. Hoje não me considero b-boy, 
sabe. Faço dança e minha especialidade é 
chão. No desfile, tinha modelos e a gente no 
meio, como modelos-dançarinos. As meninas 
passavam, a gente caminhava, voltava, tinha 
uns saltos e tal. Foi bem interessante, ganha-
mos um dinheirinho. Começamos a pensar que 
era possível. Aí mudamos de nome, pra Com-
panhia Urbana de Dança. 

AB: Isso foi quando, Tiago? 
TS: Finalzinho de 2004, início de 2005. A gente 
não teve esse lance de dar audição demais. 
A gente ia muito à Lapa, Viaduto de Madu-

Gravamos no Centro Coreográfico [da Cidade 
do Rio de Janeiro] também. O curador da Bie-
nal viu o material... não tava bom, mas a gente 
“vendia” como muito bom. Numa dessas, ele 
veio assistir ao nosso ensaio. A gente era ruim e 
bom ao mesmo tempo. 

AB: O que era ruim? O que era bom?
TS: O trabalho era bom, mas a gente era mui-
to novo, não tinha o amadurecimento na dança 
que hoje a gente vê nas peças. O curador gos-
tou do que mostramos a ele, mas não era bom 
o bastante. Ele falou sobre a Bienal seguinte e, 
se a gente não parasse, quem sabe. No final 
de 2005, a gente gravou um novo material pra 
ele, mais maduro. Ele voltou ao Brasil, olhou e 
fechou com a gente. 

AB: Foi a primeira participação de vocês 
num evento internacional?
TS: Isso. Fizemos um sucesso tremendo na 
Bienal de Lyon. Viemos pro Brasil, ficamos uma 
semana e voltamos de novo pra Paris. A gente 
foi convidado pra dançar no Musée du quai 
Branly.

AB: Essa foi uma oportunidade que sur-
giu por causa da participação de vocês na 
Bienal de Lyon?
TS: É, eles viram a gente na Bienal. Foi um 
sucesso também! Foi tão bom que chegamos a 
voltar na Bienal de 2008.

“Faço dança e minha especialidade é chão.”

reira, Disco Voador, todos esses bailes charme. 
A gente conhecia muitos dançarinos, muita 
galera de grupo. Foi assim que a gente mon-
tou a Companhia Urbana de Dança, buscava 
festivais na internet. Aí começamos a montar a 
peça Batalha.

AB: Com o material que vocês tinham 
apresentado no festival, certo?
TS: Partiu dali. A gente descobriu que tava ro-
lando a Bienal de Lyon, na França. Tinha um 
monte de festival no Rio e os curadores es-
tavam vindo. Achamos o curador da Bienal 
de Lyon. Gravamos um vídeo quando a peça 
já estava pronta... estávamos terminando de 
montar uma nova, Ziriguidum. A gente pediu 
o Teatro do Jockey emprestado pra gravar lá. 

Chapa Quente (2010) / foto: Mark Gavin
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AB: Os integrantes são os mesmos desde o 
início? Como funciona a dinâmica de intér-
pretes na companhia?
TS: Eu sou quase um ancião! [risos] Eu e Sonia 
é que começamos tudo. Hoje a companhia tá 
com um elenco que trabalha junto há 6 anos. 
O que a gente quer é fazer igual à Pina Bausch 
mesmo, ficar uma vida inteira com os bailarinos. 
Esse é o nosso sonho. Nesse processo, o bom 
mesmo foi ter conhecido os meninos que estão 
com a gente até hoje. Vestem a camisa mesmo, 
têm caráter. A gente não vai parar, com ou sem 
patrocínio. Não é só por mim ou pela Sonia, tem 
mais 10 caras ali, acreditando. Isso faz a dança 
deles.

AB: Depois das apresentações na Bienal de 
Lyon, por onde a companhia andou circu-
lando?
TS: Além de Europa, fizemos Estados Uni-
dos. Em 2010, os Estados Unidos abriram 
os braços pra Companhia Urbana de Dança. 
Participamos do Festival Fall for Dance, Peak 
Performances e Jacobs Pillow Dance Fes-
tival. Com isso, em menos de 6 me-
ses, a companhia recebeu críticas mara-
vilhosas no The New York Times, Dance 
Magazine, The New Yorker Observer, 
Financial Times, The Star-Ledger, entre outros. 
Foi considerada Top 10 pelo Time Out, no The 
New York Times, em 2010 e 2011. E, no mes-
mo ano, a trilha da nossa peça ID:Entidades 
foi indicada ao Prêmio Bessies, em Nova York. 
Em 2008 e 2009, nossa peça Suite Funk ficou 
na lista do júri popular pelo Jornal do Brasil, e 
agora em 2014, fizemos nossa primeira tem-
porada rodando os Estados Unidos durante 2 
meses. Dançamos em 7 estados, 8 cidades. 
Fomos sucesso de crítica e público, graças a 
Deus! Dançamos na Broadway também... foi 
muito boa essa turnê! Fomos também a primei-
ra companhia de negros a dançar no Teatro 
Walker Center nos Estados Unidos, então mu-
damos a história da dança por lá também.

Batalha (2005) / foto: Ivan Cavalcanti

“(...) tem mais 10 caras ali, acreditando.”
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AB: Se a gente tivesse a chance de voltar numa cápsula do tempo, o que você diria a 
si mesmo quando ainda estava buscando se inserir num grupo? O que você diria que 
também serviria para outros jovens que, neste momento, estão ingressando no universo 
da dança, das artes do movimento?
TS: Olha, eu nunca parei pra pensar desse jeito. Não é uma regressão, mas uma consulta ao pas-
sado. Uma coisa eu diria pra mim: é isso aí, continua que vai dar certo! E também diria pra não tirar 
o mundo pela gente, sabe... prestar atenção na índole das pessoas, na maldade. Ter mais maldade. 
Pra quem está fazendo dança ou não-dança: não é pra desistir nunca, independente do país, da 
cor, de onde nasceu, da classe social. É lógico que tem que se instruir pra conseguir ir além. E tem 
que prestar atenção com quem você anda, sabe. É uma frase de mãe, de vó, das antigas, mas vale. 
Sonho é trabalho!

foto: Renato Mangolin
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Visite o site da Companhia Urbana de Dança:
http://www.companhiaurbanadedanca.com.br
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