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Clarice Silva iniciou seus estudos em dança em 1986. 
Em 2001, graduou-se em Licenciatura em Dança 
pela UniverCidade e integrou o Grupo de Estudos em 
Dança do Rio de Janeiro entre 2000 e 2004. No ano 
de 2005, cursou o ex.e.r.ce, formação em dança con-
temporânea do Centre Chorégraphique National de 
Montpellier Languedoc-Roussillon, na França. Integra 
a Focus Cia. de Dança desde sua criação, em 1997. 
A partir de 2007, vem mantendo uma atividade inten-
sa e continuada com estreias anuais, turnês e parti-
cipações em festivais. Foi bailarina da Cia. Dani Lima, 
entre 2000 e 2004, e trabalhou com João Saldanha 
no projeto ExtraCorpo entre 2006 e 2007. Integrou o 
corpo docente da UniverCidade como professora de 
balé clássico, dança contemporânea e consciência 
corporal. Participou como coreógrafa de espetácu-
los dos Flautistas da Pró Arte e da Casa de Artes 
de Paquetá. Trabalhou como diretora de movimento 
com o autor e diretor Leandro Muniz e o grupo vocal 
Gó Gó Boys, e como preparadora corporal com as 
atrizes Débora Bloch e Patricya Travassos. Trabalhou 
como assistente de direção e coreografia com Gusta-
vo Ciríaco, Alex Cassal, João Saldanha e Alex Neoral.

A Focus Cia. de Dança, dirigida e coreografada por 
Alex Neoral, é uma das mais atuantes companhias ca-
riocas de dança e atualmente conta com o patrocí-
nio da Petrobras. Entre 2010 e 2011, apresentou-se 
em 32 cidades francesas, com destaque para a acla-
mada Bienal da Dança de Lyon. No exterior, já levou 
sua arte também para Nova York e Washington (EUA), 
Portugal, Itália, Alemanha e Panamá. No Brasil, circu-
lou por mais de 60 cidades, entre capitais e cidades 
do interior. Em 2011, o trabalho As Canções Que Você 
Dançou Pra Mim foi eleito um dos 10 melhores pelo Jor-
nal O Globo. Em 2012, pelo Guia da Folha de São Paulo, 
o mesmo trabalho foi eleito pelo júri especialista como 
um dos 3 melhores pela originalidade e simplicidade.

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. A quarta entrevistada é Clarice Silva,
bailarina integrante da Focus Cia. de Dança.

foto: André Bern
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André Bern: Como você chegou à dança?
Clarice Silva: Na verdade, eu não me entendo 
sem a dança. Meu caminho é o daquela criança 
que fez aula de jazz, balé, sapateado, baby 
class... não sei dizer o que é não fazer aula de 
dança [risos].

AB: Então, você nem sabe dizer o que é o 
“antes da dança”...
CS: Não [risos]... não foi baby class aos 3 anos 
de idade, foi aos 6. Foi sempre assim. Fazia aula 
na escola de dança durante a infância, adoles-
cência e aí a coisa foi esquentando. Na fase 
do vestibular, eu já tava começando a dançar 
profissionalmente. Eu fiz vestibular pra Dança, 
Produção Cultural e Direito.

AB: Por que o Direito entre esses três cur-
sos?
CS: O Direito era... sei lá, né... era aquela pre-
ocupação com o contracheque. Imagina! Já sa-
bia que eu queria dançar. Aí eu fiz Licenciatura 
em Dança na UniverCidade. Mais tarde, eu tive 
a oportunidade de dar aula lá. Esse retorno foi 
uma experiência muito legal. Eu sou bailarina, 
mas também sou professora e amo as duas 
coisas. Na verdade, pra mim, elas se comple-
mentam muito. Eu aprendo muito dando aula.

AB: Esse caminho como bailarina e profes-
sora sempre aconteceu junto?
CS: Eu acho que sim... quando era adolescente, 
eu tinha um grupinho de dança e nem todas as 
meninas faziam aula de dança. Então, eu me 
metia a dar aula [risos]. Foi uma fase muito gos-
tosa porque me mostrou que o estímulo é mais 
do que a metade do caminho. Com estímulo a 
gente cria confiança. Aí não fica pensando “ai, 
eu não sei fazer isso”... Você se arrisca sem 
ter a pressão de que está se arriscando, sabe. 
O encontro com essas amigas de colégio me 
mostrou isso, foi bem bacana. 

AB: Você ainda tem contato com elas?
CS: Tenho. Cada uma fez uma coisa diferente, 
né... só eu continuei dançando. A gente se fala 
frequentemente. 

3 Pontos / foto: André Pinnola

AB: Quanto tempo depois chega a Focus 
Cia. de Dança?
CS: Na adolescência também. Eu, Alex 
[Neoral] e Ana Carolina Pires, a Carol, que 
também é da companhia, fazíamos aula de 
dança juntos, com 15 anos de idade. A gente 
dançava nas coreografias das festas de fim 
de ano da escola de dança. Tinha a festa de 
fim de ano e o festival interno no meio do ano. 
O festival interno era a oportunidade que os 
alunos da escola tinham de experimentar co-
reografar e criar. Era a escola da Giselle Tápi-
as. Outras escolas também tinham essa coisa 
de festival interno. Não sei como a coisa fun-
ciona atualmente nas escolas de dança, mas 
também tinha os festivais competitivos. [Fes-
tival de] Joinville era o suprassumo! Na minha 
época de adolescência, existiam vários festi-
vais e era assim que a gente tinha experiência 
de palco. Era um bando de gente “fominha” 
querendo ir pro palco. Chegava o fim do ano, 
ficava todo mundo louco. “Quantas coreogra-
fias eu vou dançar?!” [risos] Era uma coisa! O 
Alex começou a coreografar pro festival inter-
no. Acho que eu e a Carol dançamos tudo o 
que ele já criou na vida dele [risos]. 

AB: Que bonito isso... vai pra além da 
relação profissional.
CS: Ah, muito! Tem uma relação de amizade 
de muito longa data. 

AB: Você e Alex fizeram o caminho pra 
universidade também juntos?
CS: Juntos, não. A gente se cruzou por lá, 

“Tem uma relação de amizade de muito longa data.”
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mas foi em momentos distintos. Ele trabalhou 
com algumas companhias, com a Regina 
Sauer, Carlota Portella, Deborah Colker. Não 
lembro de cabeça quando ele conseguiu encai-
xar a universidade nisso tudo. A gente conse-
gue manter a companhia, que nos primórdios se 
chamava Grupo Focus, desde 1996, 1997. Nós 
fizemos nosso primeiro espetáculo profissional 
no [Teatro] Cacilda Becker em 2000. Em 2002, 
2003, foram apresentações mais esporádicas. 
A gente ensaiava no espaço do Paulo Caldas, 
na Rua da Conceição, na Uruguaiana. A gente 
conseguia ensaiar às terças, quartas e quintas 
à noite. O pessoal todo tava na época de fa-
culdade. Cada um fazendo um curso: a própria 
Carol fez Jornalismo, as outras meninas fizeram 
Nutrição, Fisioterapia. Acho que a Mônica Burity 
já fazia Dança. A gente se encontrava, ensaiava 
3 horinhas, 3 vezes por semana e, de alguma 
maneira, tentava manter o grupo. Na verdade, 
a gente tentava entender as premissas de ser 
uma companhia, o que era da ordem do profis-
sional, em termos de treinamento, por exem-
plo. O Alex, desde os primórdios, sempre teve 
um interesse muito grande em coreografar. A 
Tatiana Garcias, que é nossa produtora, e que 
é super atuante em outros trabalhos, também 
estava ali. Foi todo mundo aprendendo junto. A 
primeira pessoa que produziu a gente foi a Sara 
Calaza. Imagino que a Tati deva ter aprendido 
um monte de coisas com ela. 

AB: Cronologicamente falando, isso tudo é 
prévio ao momento a partir do qual vocês 
passaram a se denominar Focus Cia. de 
Dança, certo?   
CS: Grupo Focus era como a gente se apre-
sentava nos festivais. O Brasil tem muito isso, 
as escolas, as academias de dança. Aí, você 
tem os grupos das academias, e esses grupos 
fazem suas coreografias. E onde é que eles, 
que não são profissionais, se apresentam? 
Como disse antes, não sei como é o cenário 
atual, mas há 15, 20 anos atrás, tinha mui-
tos festivais. Quando a gente foi pro âmbito 
acadêmico, isso foi colocado em questão. 
“Que dança é essa que eu tô fazendo?” “Que 
dança é essa que compete?” Essas esco-
las têm um lugar que é de aquisição técnica, 
então começa a ficar assim: “quem é o me-
lhor”, “quem dança na frente”. A gente brin-
ca, é o “meio-centro-foco” da vaidade! [risos] 
Pra mim, na UniverCidade, muitas coisas fo-
ram colocadas em questão. No meio do meu 
curso universitário, comecei a trabalhar com a 
Dani Lima, na companhia dela. Aí, eu tive con-
tato com a acrobacia aérea, com uma abor-
dagem de teatro. Não tô me chamando de 
atriz, mas aquela era uma abordagem do ges-
to, da ação física, para além de uma coisa que 
antes eu entendia como passo de dança. Ali 
eu fui entendendo expressividade de outras 
formas, né. 

3 Pontos / foto: André Pinnola
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AB: A experiência com a Dani Lima acon-
teceu em paralelo ao trabalho com o Alex?
CS: Foi em paralelo. Em 2000, eu comecei a 
trabalhar com a Dani. Em 2003, 2004, a Fo-
cus deu uma esgarçada. As pessoas estavam 
se formando em seus cursos. O Alex tinha 
uma atividade como bailarino que era muito 
intensa, viajava muito. Às vezes, passava 2, 3 
meses fora do Brasil. Em 2005, eu saí do país 
pra fazer um curso no Centro Coreográfico de 
Montpellier. Fiquei quase um ano fora. Foi o mo-
mento em que o Alex montou um solo pequeno 
pra Carol. Ela já tava vendo que Jornalismo não 
seria o caminho [risos]. Depois, o solo foi dar 
no Quase Uma, que marca um retorno da Fo-
cus. O grupo deu uma mexida: pessoas saíram, 
pessoas entraram. A Mônica tava desde antes, 

que falei antes... o importante é aquilo pra onde 
você leva sua atenção. Claro que conectado 
com o que está em volta, né! Não é uma ilha, 
nem um umbigo! Eu tomei um tapa na cara com 
luva de pelica maravilhoso porque, quando fiz 
a audição, muitas pessoas não tinham nenhu-
ma experiência de corpo e eu fiquei perturbada 
com aquilo... me perguntava como ia funcionar, 
sabe. E foi maravilhoso porque eles vinham de 
arquitetura, belas artes, música... foi muito rico, 
pra relativizar, baixar a crista. Depois eu vol-
tei, em 2006, e trabalhei num projeto chamado 
ExtraCorpo, do João Saldanha. Foi quando o 
Quase Uma, do Alex, tava ganhando ares de 
espetáculo mais longo... em princípio, era um 
trabalho solo pra Carol que tinha curta duração, 
de 7 a 11 minutos. Em 2007, a coisa foi ga-
nhando mais ritmo e eu voltei a trabalhar com a 
Focus. A gente foi entendendo como é que se 
faz pra existir enquanto companhia.

CS: Como a experiência enquanto intér-
prete da Focus tem se construído no seu 
corpo? As coreografias da companhia 
possuem um aspecto facilmente reconhe-
cível...
CS: Vamos ver o que eu consigo elaborar dis-
so... lá, no início, a gente fez um trabalho que se 
chama Inter-cessão, um duo comigo e o Alex. 
Esse trabalho foi criado em 2000, e até uns 
dois anos atrás a gente ainda dançava. Não tão 
frequentemente assim, mas ele teve uma vida 

“Eu tomei um tapa na cara com luva de pelica (...)”

o Marcio Jahú entrou. Daniel Calvet também 
ficou um pouco, é amigão de todo mundo. Na 
verdade, ele passou pela companhia algumas 
vezes. 

AB: O curso que você fez na França foi o 
ex.e.r.ce?
CS: Sim, foi muito bacana pra mim. Foram 7 
meses, a cada 15 dias tinha um trabalho com 
um criador diferente. Agora, acho que o for-
mato já mudou bastante, o que eu fiz foi muito 
intenso porque cada um vinha com a questão 
da sua vida. A gente passava 15 dias debruça-
dos naquela questão, se despedia, respirava 
por um fim de semana... e, na segunda-feira, 
lá vinha a questão da vida de outra pessoa. 
Foi muito forte ver aquela coisa do estímulo, 

Dente de Leite / foto: Marian Starosta
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longa. Ali, eu identifico um lugar que nós dois 
estávamos descobrindo... coisas como pausa, 
toque, peso. Coisas que não eram evidentes 
pra gente, expressivamente falando. Apoiar, 
pausar, olhar, como construir as “agarras” que 
originam o que a gente chamava de “pegada” 
no jazz, a ideia de suportar o peso do outro. 
Uma coisa que é muito forte no trabalho do Alex 
é a divisão de tarefa nos duos. Por isso, eu citei 
o Inter-cessão... o próprio Quase Uma foi cria-
do numa linha de limitações: tem a cena em que 
não se pode descruzar a perna, outra em que 
não se pode tirar a mão da cintura, um duo que 
ele tem com a Carol em que os dois estão com 
as duas mãos dadas... a coisa foi se tornan-
do mais complexa. Como intérprete, eu vejo os 
duos como algo que mostra a evolução do tra-
balho. Dá pra ver o que a gente tem descoberto 
a cada ano. Um dos pontos fortes que eu acho 
que o Alex tem... é tirar da pessoa aquilo que 
ela já tem. Parece uma redundância, mas talvez 
seja uma sensibilidade que ele tem. Pra alguns 
criadores, vai ter uma coisa bacana de fazer um 
abacate virar um abacaxi. O Alex expande o que 
o intérprete já é, sabe. Eu fiz a assistência dele na 
São Paulo Companhia de Dança. A gente foi lá 
e olhou aqueles bailarinos. Foi um desafio, afinal 
como é que você seleciona 6, 8 pessoas de um 
corpo de baile de 30! Como é que se diz: isso é 
sim, e isso é não? Foi bonito ver a liberdade que 
ele dá pra que cada um se coloque. Por outro 
lado, é preciso que a pessoa se coloque. Como 
a gente trabalha junto há muitos anos, eu não 
sei como é não se colocar. Desde sempre, foi 
uma relação “pitaqueira”: “Ah, Alex, isso não!” 
“Ó, isso pode ficar legal...” Nos últimos anos, a 
gente vem mantendo um grupo de pessoas que 
trabalham juntas, que sou eu, o Marcio, a Môni-
ca, o Alex... então, talvez isso ainda seja uma 
descoberta pro Alex, de como um trabalho que 
vem de tanto tempo, lá do Grupo Focus, pode 
acolher, se relacionar com as pessoas que vão 
chegando. A gente tem, por exemplo, o Cosme 
Gregory, que é de Natal, fez a Escola do Bolshoi 
[Escola do Teatro Bolshoi no Brasil], lecionou lá 
por um tempo, tem um trabalho autoral. Esse é 
o segundo ano dele trabalhando com a gente. 

Pathways / foto: Stuttgart Ballet

“Dá pra ver o que a gente tem descoberto a cada ano.”
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AB: Você disse que o Alex “expande o que o intérprete já é”. O que esses anos de trabalho 
com ele revelaram ainda mais em você? Qual é a Clarice que ficou cada vez mais em evi-
dência ao longo do tempo?
CS: Eu fico feliz... mas não quer dizer que com outras pessoas com quem eu trabalhei isso também 
não se desse. Não é exclusão... talvez seja uma questão de duração, de outras afinidades pela 
própria amizade... ou porque a gente é da mesma geração, da mesma faixa etária, ou porque a 
gente se acompanhou enquanto estava se profissionalizando. Eu não vou saber localizar a origem, 
mas uma coisa que é importante pra mim na interpretação, que é a sensação de propriedade da-
quilo, acontece nos trabalhos da Focus. Eu sinto que consigo, no encontro com o Alex, na “relação 
pitaqueira”, ter o espaço pra criar essa apropriação. Acho que não sei dizer de outra forma... Na 
minha época de faculdade, eu pensava que mais era mais, sem questionamento. Eu era obcecada! 
Antes da aula de balé, que começava às 7h50 da manhã, eu já tinha feito uma aula de natação... se 
num dia tivesse tempo vago, eu provavelmente dava uma volta na Lagoa. Era uma coisa ensandeci-
da, da técnica, da preparação, de superação! Quando tinha 20 anos, eu me machucava muito mais 
do que agora que tô com 34. Era tendinite, entorse, mil coisas! Na faculdade, eu entrei em contato 
com os métodos de Educação Somática, com a Técnica de Alexander, a Ginástica Holística... foi um 
divisor de águas na minha vida. Ali eu fui me dando conta de que menos pode ser mais. Então, no 
encontro com o Alex, teve momentos em que eu pude falar “menos vai ser mais”, seja verbalmente 
pedindo pra ir mais devagar, ou isso se dando em mim enquanto estava experimentando coisas. Em 
outros momentos, tive que ceder quando ele me disse que “peraí, aqui mais é mais!”. Por exemplo, 
quando ele foi estruturando como viver sendo uma companhia, como gerar a continuidade disso. 
Na verdade, isso não é um filme que acabou. A gente ainda segue nesse diálogo.

AB: Qual é o esquema do famosíssimo duo com o Marcio Jahú, o do beijo interminável? 
“Mais é mais” ou “menos é mais”? [risos]
CS: [risos] Na verdade, esse duo era uma ideia pra outro trabalho. Eu acho que ele estava sen-
do pensado pro Dente de Leite quando veio a oportunidade de fazer o Canções [As Canções 
Que Você Dançou Pra Mim]. Foi uma grande surpresa de público... a gente já dança o trabalho 

Ímpar / foto: Marian Starosta

“(...) talvez seja uma questão de duração (...)”



há 2 anos e meio e a coisa segue. Mui-
to bacana isso! No duo, eu lembro que tive 
uma resistência inicial, se era assumida-
mente romântico, se era possível ter aque-
la condição pra criação, de duas bocas que 
não podem se separar. “É um casal? Eu amo 
essa pessoa?” Depois, com as músicas do 
Roberto Carlos, isso fica assumido. E foi uma 
liberação... acho que o duo foi “mais é mais”! 
[risos]

AB: Pra encerrar, uma pergunta que tenho 
feito aos bailarinos: que dica você daria pra 
um jovem que ainda está numa etapa de 
formação, de se arriscar nos primeiros tra-
balhos em dança, de competir nos festivais 
amadores? 
CS: Eu tava falando da coisa do “mais é mais” 
e do “menos é mais”... o bacana é o cami-
nho do meio. Tem uma geração que tem uma 
esperteza bacana nesse sentido. Não sei se tem 
a ver com o avanço tecnológico, né... os con-
tatos se dão de maneira muito mais rápida. Eu 
acho que a questão é: nem tão rápido, que fique 
só superficial; nem tão localizado, umbilical, que 
não consiga ter uma pluralidade. Um dia, a Dani 
Lima me disse uma coisa genial: a gente não 
ensina melhor o que a gente já sabe, a gente 
melhor ensina aquilo que a gente quer apren-
der, descobrir. Não tô dizendo que é uma regra, 
uma verdade absoluta, mas faz muito sentido. 
Talvez pra quem esteja começando, no sentido 
de precisar ou querer um treinamento técnico: 
nunca faça a mesma coisa! Você vai precisar 
repetir... se você faz aula de balé clássico, por 
exemplo, nunca faça o mesmo plié [risos]. Tente 
descobrir outros pliés dentro de uma mesma 
ideia do que é um plié. Faça com que seja mais 
uma experimentação do que um exercício. As Canções Que Você Dançou Pra Mim / foto: Cintia Pimentel

“(...) o bacana é o caminho do meio.”

8



Agradecimentos:

Alex Neoral
Cintia Pimentel
André Pinnola

Marian Starosta
Stuttgart Ballet

Visite o site da Focus Cia. de Dança:
http://www.focusciadedanca.com

uma série de André Bern para ctrl+alt+dança
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