
         voz da dança
  2014

Tânia Ikeoka é atriz, bailarina e pesquisadora. Es-

WLJPHSPZ[H� LT� :PZ[LTH� 3HIHU�)HY[LUPLɈ� WLSH� -HJ\S-
dade Angel Vianna, graduada em Dança pela mes-

ma instituição em 2012 e em Ciências Sociais pela 

<50*(47�LT�������-VYTHKH�LT������WLSV�*\YZV�
Livre de Teatro com Lidiane Lobo, Eduardo Brasil e 

Robson Haderchpek em Campinas, estudou no cur-

ZV�KL�)HJOHYLSHKV�LT�+HUsH�KH�<-91�LU[YL�VZ�HUVZ�
de 2009 e 2011. Nesse período, foi intérprete-baila-

YPUH� KH� *PH�� KL� +HUsH� *VU[LTWVYoULH� KH� <-91��
dirigida por Patrícia Pereira. Participou do proces-

so de criação do espetáculo Veia e das sucessivas 

apresentações em eventos acadêmicos e culturais. 

Entre os anos de 2010 e 2012, foi professora de so-

ciologia na rede estadual de educação, período em 

que desenvolveu pesquisas e metodologias de tra-

balho transdisciplinares que buscavam dialogar os 

conteúdos das ciências sociais, da dança e do cor-

po em movimento. Em 2011, foi bailarina-jogadora 

no 7YVQL[V�1VNV�*VYLVNYmÄJV, de Lígia Tourinho, com 

WLYMVYTHUJLZ�LT���WYHsHZ�KV�9PV�KL�1HULPYV��5LZZL�
mesmo ano, foi convidada por Andrea Elias a com-

por a Cia. de Dança Teatro Xirê para a criação do 

espetáculo ,U[YLSHJL, onde atua até hoje como baila-

rina e assistente de direção.

A Cia. de Dança Teatro Xirê é uma companhia de 
dança-teatro cujas primeiras produções resultaram 
em espetáculos para crianças. A companhia é 
pioneira na produção de dança contemporânea des-
[PUHKH�H�LZ[L�W�ISPJV�LZWLJxÄJV�UV�LZ[HKV�KV�9PV�KL�
Janeiro, onde reside desde sua criação em 2003. Uma 
das principais motivações da companhia é a comuni-
cabilidade com o público, tendo como mídia o corpo 
do ator-bailarino em ação. O grupo busca trabalhar a 
partir de temas que considera urgentes desenvolver e é 
desta forma que entende sua atuação política e social.

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 quinta entrevistada é Tânia Ikeoka,
bailarina integrante da Cia. de Dança Teatro Xirê.

foto: André Bern

,U[YLSHJL / foto: Miguel Carvalho
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André Bern: Onde começa a sua história 

com a dança?

;oUPH� 0RLVRH!� 6ÄJPHSTLU[L�� LT� [LYTVZ�
institucionais, a dança começa quando eu entro 
numa faculdade de Dança e inicio a minha for-
mação nessa área, né. Isso foi em 2009, mas eu 
comecei antes, com cursos de teatro... perce-
bendo que o meu desejo pelo teatro estava 
muito relacionado à pesquisa corporal, mais do 
que a um texto, uma obra teatral, no sentido 
mais tradicional. Eu queria entrar nessa pesqui-
sa do corpo, da dança, do teatro. Isso começou 
em 2007, no meio da minha formação em Ciên-
cias Sociais, que é uma coisa extremamente 
PU[LSLJ[\HS� L� YxNPKH� ÄZPJHTLU[L���� L� HSP� UH� \UP-
versidade, eu também tive a oportunidade de 
MHaLY�KPZJPWSPUHZ�UV�J\YZV�KL�;LH[YV��(V�ÄUHSPaHY�
V� J\YZV� KL� *PvUJPHZ� :VJPHPZ�� ]PT� WYV� 9PV� BKL�
1HULPYVD�MHaLY�B,ZJVSH�L�-HJ\SKHKLD�(UNLS�=PHUUH��
Então, pra mim, acho que tem esse momento de 
virada, de escolha, de chave do que eu quero na 
]PKH��3m�UH�<50*(47�B<UP]LYZPKHKL�,Z[HK\HS�KL�
Campinas] havia muita referência do Klauss 
=PHUUH� [HTItT�� KH� 1\ZZHYH� 4PSSLY�� KL� HSN\-
mas pesquisas que estavam entrando por 
essa vertente do pensamento em dança, da 
conscientização do corpo... mas eu ainda 
não tinha muito preciso pra mim quem era 
L� V� X\L� MHaPH� (UNLS� =PHUUH�� ,\� ]PT� [HTItT�
por questões amorosas, de projeto de vida, e 
HJHIV\� ¸JHZHUKV¹� KL� LUJVU[YHY� H� -HJ\SKHKL�
(UNLS� =PHUUH�� -VP� \T� ILSV� LUJVU[YV�� 5LZZL�
WLYxVKV�� L\�LZ[\KLP� [HTItT�UH�<-91� B<UP]LY-
ZPKHKL�-LKLYHS�KV�9PV�KL�1HULPYVD�L�[P]L�T\P[HZ�
V\[YHZ�YLMLYvUJPHZ�H[YH]LZZHKHZ��/LSLUP[H�BKL�:m�
,HYWD��(UNLS� B=PHUUHD�L��OVQL��H�*PH��KL�+HUsH�
Teatro Xirê acabam dando embasamento pro 
meu percurso na dança. Mas... onde a dança 
começou? Ela começou pelo desejo de expres-
sar artisticamente, de um modo até então desco-
nhecido, e que passa por esse atravessamen-
to entre dança e teatro. Não era somente o te-
atro, nem só a dança. É o desejo da pesquisa. 
Bom, tive referências de formação de acade-
mia, né, fazendo jazz aos 12 anos de idade com 
H�5H`SH�9VKYPN\LZ��X\L�MVP�TPUOH�WYVMLZZVYH�LT�
Indaiatuba. Ela é formada na UNICAMP 
também. Ela começou a nos introduzir do 
jazz à dança contemporânea. E daí começou 

,U[YLSHJL / foto: Mauricio Maia

assim esse namoro com a dança... a 
gente continuou até 2006. Depois eu en-
trei numa “vibe” Ciências Sociais... e voltei.

A: Interessante... no momento do vestibu-

lar, a escolha foi por Ciências Sociais.

;!�-VP��THZ�WVY�\TH�X\LZ[qV�MHTPSPHY����KHUsH�L�
teatro, você pode continuar fazendo paralela-
mente, por hobby, mas formalmente, o diplo-
ma tinha que ser de outra área. 

A: Em que momento da formação em 

*PvUJPHZ� :VJPHPZ� ¸JHP\� H� ÄJOH¹� KL� X\L�
aquele não seria o caminho por onde você 

ZLN\PYPH�WYVÄZZPVUHSTLU[L&
T: Bom, teve um momento, sim... 2007, 2008. 
,\�KLJPKP�ÄUHSPaHY�V�J\YZV��HÄUHS�L\�[H]H�YLHS-
TLU[L�UVZ�HUVZ�ÄUHPZ��=PZ\HSPaH]H�X\L�UHZ�O\-
manidades ainda era possível dialogar muito 
fortemente com as artes. Tive um histórico de 
TPSP[oUJPH�WVSx[PJH�UV�7:;<� B7HY[PKV�:VJPHSPZ[H�
KVZ� ;YHIHSOHKVYLZ� <UPÄJHKVD� K\YHU[L� V� TL\�
percurso nas Ciências Sociais. Eu tava sempre 
muito engajada com vários movimentos e ativi-
dades do partido ou do centro acadêmico, seja 
WYH�KP]\SNHY�LSLPsqV�KV�+*,�B+PYL[}YPV�*LU[YHS�
dos Estudantes] ou levar um ônibus pra uma 
manifestação na Avenida Paulista... ou estar 
ali, levantando bandeira, fechando a entra-
da da UNICAMP... umas “paradas” bem radi-
cais assim. E daí, eu vejo que a minha escolha 
pela arte, pela manifestação cênica, vem como 
uma decisão de que o meu modo de atuar po-
liticamente no mundo não é estritamente o de 
um militante político tradicional... mas vejo, sim, 

“Não era somente o teatro, nem só a dança.”
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a arte e a expressão artística como um meio 
político de expressar o meu ser no mundo, as 
minhas opiniões e ideias. Sem entrar no mérito 
de que é uma arte dirigida por um pensamento 
político, ou o que vem antes, a arte ou a polí-
tica... não é nesse sentido, mas sim, pessoal-
mente mesmo, eu vejo a necessidade da arte 
existir no mundo e de um pensamento do corpo 
ser fomentado, sabe... e daí, o encontro com o 
?PYv��JVT�V�5VYILY[V�B7YLZ[HD�L�H�(UKYLH�B,SPHZD��
JVT�H�;YoUZP[V�B;YoUZP[V�7YVK\s�LZD��(�LZZvUJPH�
do trabalho tem um caráter muito político, des-
sa resistência artístico-cultural no mundo hoje. 
O trabalho cotidiano que se faz é, na verdade, 
a sustentação de um projeto na minha vida ou 
daquilo que eu entendo como necessário pra 
existência hoje, sabe. A virada das Ciências 
Sociais pras Artes não é só uma ruptura... é 
como se eu mudasse o foco de como vou agir. 

A: Que corpo é esse que chega disponí-

vel pra fazer uma formação acadêmica em 

Dança?

T: Bom, eu entrei no curso de Ciências Sociais 
porque pra minha família era mais aconselhável 
se eu tivesse outro título, de formação universi-
tária, que não o de atriz ou de bailarina. Depois 
disso, eles super incentivaram a minha entra-
da na Dança. Eu já sabendo que queria entrar 
pro meio artístico, mas sem tanta convicção 
no sentido de convencimento da minha família, 

fui fazendo o curso de Ciências Sociais e ten-
tando articular cursos de teatro paralela-
mente... como havia sido o conselho deles. 
Então, a formação em teatro acabou vinculada 
com o pensamento da UNICAMP, né, com o 
curso de Artes Cênicas de lá, que tem o LUME 
B5�JSLV� 0U[LYKPZJPWSPUHY�KL�7LZX\PZHZ�;LH[YHPZD�
como um núcleo de pesquisa muito forte que 
PUÅ\LUJPH�L�t�YLMLYvUJPH�KL�T\P[VZ�NY\WVZ�HSP��
-VP� \TH� MVYTHsqV� PUMVYTHS�� JVT� ]mYPVZ� JVSL-
tivos diferentes e que, pelo atravessamento do 
pensamento daquela universidade e do LUME, 
me encaminhou pra uma pesquisa corporal 
muito forte. Então, esse corpo que chega à 
dança já tava atravessado pela necessidade 
de uma pesquisa expressiva das energias, da 
dinâmica, de algo que não é desse teatro im-
postado, textual, da voz como primeira instân-
JPH��-VP�\T�WLYJ\YZV�T\P[V�Å\PKV�TLZTV�

A: Quais são as primeiras coisas que você 

começa a fazer quando vem pro Rio?

T: Eu chego em 2009 e começo o curso da 
-HJ\SKHKL� (UNLS� =PHUUH�� H� 3PJLUJPH[\YH� LT�
Dança, imediatamente. E, no segundo se-
TLZ[YL�� [HTItT� LU[YV� UH� <-91�� -PJV� \T�
período de 2 anos estudando lá, e 3 na 
(UNLS�=PHUUH��+V�ZLN\UKV�ZLTLZ[YL�KL���� �
até o primeiro de 2011, eu vou levando as duas 
faculdades juntas. No período em que eu es-
[P]L� UH� <-91�� [HTItT� Äa� WHY[L� KH� *PH�� KL�

6ÄJPUH Do Jogo Pra Dança / foto: Marjorie Botelho 

¸-VP�\T�WLYJ\YZV�T\P[V�Å\PKV�TLZTV�¹
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+HUsH�*VU[LTWVYoULH� KH�<-91�� JVVYKLUHKH�
WLSH�7H[YxJPH�7LYLPYH��\TH�MVMH���Q\U[V�JVT�H�3HYH�
Seidler. Em 2011, eu concluo a Angel, e me for-
mo em 2012.

A: Como você chega ao [Teatro] Xirê? Via 

audição?

T: Eu chego ao Xirê a partir da ocupação de 
2010 deles aqui no Teatro Cacilda Becker. Eu 
Äa�\TH�VÄJPUH�JVT�V�5VYILY[V�7YLZ[H��KL�]Va�
e criação. O que me impulsionou a procurar a 
ocupação foi o título: O Corpo entre a Dança 
L�V�;LH[YV��,\� MHSLP!�¸*HYHTIH��L\�]PT�WYV�9PV�
I\ZJHUKV�PZZV�¹�,U[YLP�UH�MHJ\SKHKL�KL�KHUsH�L�
as coisas vão tomando seus rumos... e daqui a 
pouco vem algo que me retorna à minha primeira 

A: Como era a Tânia que entrou no Xirê? O 

que você tem desenvolvido desde então?

;!�*HYHTIH��;HTItT�[LUOV�TL�MLP[V�LZZHZ�WLY-
guntas... são entendimentos muito recentes. 
Eu busquei a faculdade, tanto a Angel como a 
<-91��WVY�LU[LUKLY�X\L�H�TPUOH�HWYV_PTHsqV�
do campo artístico seria por esse caminho. Eu 
UqV�JVUOLJPH�UPUN\tT�UV�9PV��LU[qV�HSP�ZLYPH�\T�
TLPV�KL�LU[YHKH��(�*PH��KH�<-91�MVP��UH�]LYKHKL��
uma formação importante no sentido de en-
tender como é essa relação do coreógrafo-dire-
tor com o intérprete-criador. Ainda mais por ser 
um grupo de pesquisa dentro da universidade, 
que também tem toda essa preocupação da 
formação das pessoas que estão ali no curso, 
Ut��,U[qV��UqV�t�Z}�\TH�JVIYHUsH�WYVÄZZPVUHS����
[LT�\T�J\PKHKV�WLKHN}NPJV��-VP�T\P[V�PTWVY-
tante ter esse IHJRNYV\UK. Chegando ao Xirê, foi 
X\HZL�X\L�\T�UHZJPTLU[V�UV�JHTWV�WYVÄZZPV�
UHS�TLZTV����JVTV�HY[PZ[H��IHPSHYPUH��UV�9PV�KL�
Janeiro. Era essa Tânia, que tava conhecendo 
L�Qm�Om�T\P[V�[LTWV�KLZLQHUKV�ZLY�\TH�WYVÄZ-
sional da dança. Às vezes, é até difícil dizer hoje 
que sou isso porque é algo que está sempre 
em constante construção, transformação e 
amadurecimento. De 2011 pra cá, o meu lugar 
na companhia realmente seguiu uma trajetória 
de esclarecimento cada vez maior acerca dos 
princípios do trabalho e dos rumos possíveis, 
e de desenvolvimento desse trabalho com a 
minha participação... uma descoberta muito 
bacana pra mim é perceber que as relações 

¸,\�UqV�JVUOLJPH�UPUN\tT�UV�9PV������¹

TV[P]HsqV��+Hx��L\�Äa�H�VÄJPUH�¸HTHYYHKVUH¹��
HKVYLP�� =mYPHZ� KLZJVILY[HZ�� ]mYPVZ� YLLUJVU-
tros com questões que eu tava pesquisando 
LT�*HTWPUHZ�� ,�� H� WHY[PY� KLZZHZ� VÄJPUHZ�� Ä-
JV\�V�JVU[H[V���� LT�������H�VÄJPUH�X\L�LSLZ�
deram aqui no Cacilda teve um último encon-
[YV�UV�*LU[YV�*VYLVNYmÄJV�BKH�*PKHKL�KV�9PV�
KL�1HULPYVD�WYH�]LY�V�X\L�ÄJV\��JVTV�HZ�JVP-
sas foram atravessadas tanto pelas pessoas 
X\L�ÄaLYHT�H�VÄJPUH�JVTV�WYH�LSLZ��5LZZL�KPH�
surge o convite da Andrea pra eu fazer parte 
da Cia. Teatro Xirê. Ela tava com a pesquisa 
do Entrelace já encadilhada e tava reunindo o 
LSLUJV��-VP�\T�JVU]P[L�KPYLJPVUHKV�

Exposição�7VKL�4L_LY�/ foto: Miguel Carvalho
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KL� [YHIHSOV� UqV� LZ[H]HT�JVUÄN\YHKHZ� WYL]PH-
mente... a relação do diretor-coreógrafo com o 
bailarino-intérprete. Tem, sim, uma relação entre 
quem está concebendo a obra e quem vai atuar, 
mas o modo como isso se estabelece é estru-
turado entre as pessoas. E pode, sim, ser dife-
rente do modo como a gente está acostumado, 
de quase como “eu mando, você faz”. Pode ser 
uma relação entre pessoas, com bom senso, 
cooperação e desejo de trabalhar junto. Acho 
que é isso o que fui entendendo ao longo do 
tempo. No começo, eu ainda era aquela pessoa 
X\L�[H]H�H�ÄT��WLYN\U[HUKV�¸,�Hx&¹��¸*VTV�t�
isso?”, “O que a gente faz?”... depois entendi 
quais eram os meus espaços de colaboração 
pra que aquele trabalho crescesse... e eu jun-
to. É muito bacana essa dinâmica de perceber 
que a descoberta do trabalho é uma desco-
berta de si também. Acho que não é muito co-
mum nos trabalhos artísticos em geral. Hoje, 
eu tô nesse processo de descoberta do que é 
potência e capacidade minha enquanto artista-
criadora-bailarina e como eu posso, dentro ou 
fora da companhia, dar conta de projetos, dese-
jos e anseios criativos pessoais, de concepção 
de obra, inclusive. Não somente no sentido de 
ser a coreógrafa, a diretora, mas sim de enten-
der o que eu tenho desejo de pesquisar hoje... 
sem abandonar necessariamente as pesquisas 
que a gente tá levando enquanto companhia. 
Acho que tem esse espaço na companhia, o 
que é bem bacana.

A: Você diria que é a sua questão no mo-

mento?

T: É a questão do momento. Até porque estou 
iniciando uma pesquisa sobre isso que cha-
mo de “corpo político”. Um diálogo desse meu 
histórico das Ciências Sociais com as Artes 
Cênicas que eu gostaria de fazer. Isso enquanto 
tema de obra, ou não, é uma questão... talvez 
seja mais uma observação, a princípio, de tra-
balhos de pessoas que já têm uma longa tra-
jetória. 

Exposição�7VKL�4L_LY / foto: Miguel Carvalho

¸������KLWVPZ�LU[LUKP�X\HPZ�LYHT�VZ�TL\Z�LZWHsVZ������¹
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A: Que descobertas de si você já fez nesse processo com o Xirê, uma vez que reco-

nhece que ali existe um espaço que proporciona esses mergulhos?

;!�i�\T� [YHIHSOV�LT�HY[L��KL�WLZX\PZH��JVT�WLZZVHZ����t�H[t�JVUM\ZV��ZHIL�� PKLU[PÄJHY�V�X\L�t�
descoberta de si... é amplo, tem várias camadas. É um “si” que não é pessoa, ego, eu-Tânia. É 
uma descoberta dessa relação que é possível ser construída entre as pessoas que passaram pela 
JVTWHUOPH��i� ZLTWYL�\T�LZWHU[V��<T� YLJVUOLJPTLU[V�KL�TPT�ULZZL�WYVJLZZV� MVP�WLYJLILY�H�
TPUOH�NYHUKL�KPÄJ\SKHKL�KL�KPaLY�¸UqV¹����LT�]mYPVZ�HZWLJ[VZ�KH�TPUOH�YLSHsqV�JVT�H�]PKH��<T�
“não” que não é limitador do outro, mas que é, na verdade, a possibilidade de um convívio onde eu 
também possa me colocar sem que isso seja uma brutalidade, uma violência... um respeito do meu 
espaço nessa relação que a gente tá construindo. É um processo que eu ainda tô entendendo. É 
muito bacana porque os trabalhos artísticos do Xirê... eu falo do Entrelace muito diretamente, mas 
acredito que alguns anteriores também... atravessam muito o pensamento das pessoas que estão 
fazendo a companhia naquele momento, sabe.

A: Eu tenho feito essa pergunta aos bailarinos entrevistados: o que você diria para aquela 

Tânia lá do passado, que estava começando a fazer dança? Em outras palavras, o que 

você diria aos jovens que estão no início de suas atividades artísticas, pensando se es-

tudam Dança na faculdade ou se devem encará-la como um hobby, por exemplo?  

T: Engraçado... eu tenho 2 irmãos mais novos... tive mesmo esse caminho de aconselhá-los en-
quanto primogênita, né... O que eu diria pra Tânia de ontem é: não precisa de pressa, tudo o que 
passa na vida vai ter correspondência com a sua formação. Independente da escolha daquele mo-
mento, isso vai te formar, informar. Qualquer desejo ou necessidade pra além daquilo também vai 
WVKLY�LUJVU[YHY�ZL\�TVTLU[V�KL�ZLY�Z\WYPKV����WVYX\L�UHKH�t�KLÄUP[P]V��
 

,U[YLSHJL / foto: Mauricio Maia
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