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Amanda Corrêa Portugal é graduanda do curso de 
Bacharelado em Dança da UFRJ, e profissional
sindicalizada em Dança Moderna pelo SPDRJ (Sindi-
cato dos Profissionais da Dança do Rio de Janeiro). 
Oriunda do projeto sociocultural Encantar, da ONG 
Étnica de Dança, sob direção de Carmen Luz, passou 
pelo processo de capacitação de jovens bailarinos. 
Atualmente, é coordenadora do Ponto de Cultu-
ra da mesma ONG. É intérprete e bailarina da Cia. 
Étnica de Dança desde 2004, junto à qual tor-
nou-se ensaiadora e preparadora corporal, além de 
assistente de direção. Como arte-educadora, tra-
balhou com jovens de comunidades do Rio de Ja-
neiro, tais como Complexo do Andaraí, Morro dos 
Macacos, Complexo do Alemão e Nova Divineia. 
Junto ao Projeto Tempo Livre, uma parceria entre 
SESC-RJ, Nós do Morro, AfroReggae e Cia. Étni-
ca, viajou por cidades do interior do Rio de Janeiro, 
passando por localidades como Miracema, Porciún-
cula, Volta Redonda, Resende, Magé, Miguel Pereira, 
Campos e São João de Meriti, atuando como arte-
educadora em dança, ministrando oficinas de dança 
afro-brasileira, dança moderna e dança contem-
porânea para crianças e jovens. Participou como in-
térprete do filme Um Filme de Dança, de Carmen Luz.

Ao longo de sua trajetória - que completa vinte 
anos em 2014 – a Cia. Étnica de Dança realizou 
coreografias, performances, peças de dança e teatro, 
instalações coreográficas e recitais. Foram 30 obras 
cênicas vistas por amplo público em teatros, galerias, 
parques, favelas e equipamentos culturais de diversas 
regiões brasileiras. Suas criações refletem estudos e 
práticas da diáspora africana e seus desdobramentos 
sociais e culturais na contemporaneidade; expõem o 
apreço pela pesquisa e uma escrita singular, marca-
das por um pensamento estético onde transitam di-
ferentes campos artísticos. Em 1997, a Cia Étnica 
mudou-se para o Morro do Andaraí, zona norte cario-
ca, onde manteve sua base até 2010. Além de obras 
cênicas, a companhia produziu quatro documentários.

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 sexta entrevistada é Amanda Corrêa 
Portugal, bailarina integrante da Cia. Étnica de Dança.

Objetos Infláveis / foto: Mauro Cury

Conversa com a plateia / foto: Rodolfo Lo Bianco
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André Bern: Como você chegou à dança? 
Qual é o início de tudo?
Amanda Corrêa: Eu acho que eu cheguei à 
dança com aquela coisa de menina, criança. 
Gostava de brincar na rua e tal, mas eu era uma 
criança que falava e cantava sozinha. Pegava 
caneta, vassoura e ficava fingindo que estava 
cantando... escrevia, cantava pra estrela e tal. 
Eu acho que minha mãe percebeu que eu pre-
cisava fazer alguma outra atividade. Na época, 
no lugar onde a gente morava não tinha aces-
so a nada. O que tinha mais próximo era uma 
moça que dançava no Faustão e morava no 
nosso bairro. Tinha um terraço na casa dela. 
Ela juntava a molecada, cobrava uma merreca e 
dava um aulão de jazz. 

AB: Isso era onde?
AC: Lá em Campo Grande.

AB: Você nasceu e cresceu lá?
AC: Eu nasci em Itaguaí. Morei durante muito 
tempo lá, mas sempre pertenci àquela Costa 
Verde. Fui batizada em Mangaratiba, Itacuruçá, 
cresci em Campo Grande. Minha “praia” sem-
pre foi ali, aquela região. 

AB: Suas primeiras aulas de dança foram 
com essa bailarina do Faustão?
AC: É. Na verdade, na época, essa coisa de 
ser bailarina do Faustão não era de contrato. 
A Janaína tinha um cabelão preto, aquela cin-
tura de pilão, um corpão. Era a Ginástica do 
Faustão, não era balé. Era uma galera que eu 
acho que batalhava pra estar naquele lugar por 
um dia. E a Janaína estava sempre lá porque 
era bonita e tal, tinha uma presença, dançava 
bem. Eu tinha... tipo uns 7, 8 anos. 

AB: Você diria que tudo começa ali, naque-
las aulas?
AC: Essa atividade de grupo, de começar a es-
tudar, sim. Eu era aquela que, se a dança era 
às 16h, duas horas antes eu já começava a me 
arrumar, fazer o cabelo, me vestir, me perfu-
mar. Era um evento! Depois eu só fui criando 
mais e mais rituais, né. Ao ponto de, às vezes, 
ser insuportável! Minha mãe e minha avó eram 
muito envolvidas na associação de moradores. 

foto: André Bern

A gente era um bairro pequeno, sabe. Nossa 
rua não era asfaltada. Minha avó, na época 
das festas, fazia comida, organizava, era mãe 
representante. Minha mãe era a tesoureira. O 
amigão da minha mãe, o Dão, era o diretor, 
que estava sempre em contato com as secre-
tarias e a [Administração] Regional de Campo 
Grande pra conseguir os apoios. Eu e minhas 
coleguinhas, a gente fazia a roupinha de Papai 
Noel de crepom, botava algodão... na época 
da Primavera, fazia dança de roda. Nem sabia 
o que era aquilo! Festa Junina tinha quadrilha, 
um ensaiava o outro, a roupa era o que tinha... 
mas eu tive esse contato com as festas, o 
Carnaval, que a gente brincava na rua. Toda 
essa coisa de bairro, de grupo. Eu fui dançar 
sozinha, esse negócio de solo, há pouco tem-
po. Na verdade, costumo dizer que eu não sei 
dançar sozinha até hoje. Tive que montar uma 
estratégia pra me convencer que eu não esta-
va sozinha em cena. 

AB: Foram muitos anos até que você se 
aproximasse da história da Cia. Étnica?
AC: Muitos anos! Eu era meninoca! Tem sem-
pre um que conhece outro, que conhece um 
outro, aí eu descobri que tinha uma acade-
mia fora do bairro, no Centro. Lá eu conheci as 
primeiras professoras de academia, a Simone 
Tomé e a Indaiara Costa. 

AB: Isso ainda em Campo Grande?
AC: Ainda em Campo Grande. Foi lá que eu 
conheci a Munique e a Rafaeli Mattos. Apren-
demos a fazer plié juntas. Ou não! [risos]

“(...) um ensaiava o outro, a roupa era o que tinha (...)”

2



AB: [risos] Interessante como a sua história 
vai se abrindo em camadas: você parte de 
um ambiente familiar pro espaço do bairro, 
mais local, mais próximo... depois pro Cen-
tro de Campo Grande, mas ainda na mes-
ma região. 
AC: Sim, esses círculos vão aumentando, as 
amizades passam a não ser mais só do bair-
ro. E a gente começa a ir pra outros lugares, 
como processo de todo estudante de escolinha 
de dança. Começa a se apresentar aqui, dançar 
ali... essa minha professora já tinha um estudo 
de dança moderna muito forte. A Simone era 
estudante da UniverCidade, tinha outra cabeça. 
Ela levava textinho pra gente, mesmo dentro 
de uma academia de dança. Eu não estou fa-
lando das escolas de dança. Eu estou falando 
das academias, que têm musculação, etc... e 
têm uma aulinha de dança. Era nesse nível: um 
lugarzinho que tinha uma sala onde a gente fazia 
dança. Na época, eu já via esse compromisso 
da Simone, sabe. Tinha material, avaliação, pro-
va teórica, prova de improvisação. Eram pala-
vras que eu já conhecia desde muito jovem. Eu 
tive sorte! A Simone já falava de dança moderna 
com a gente, e a minha outra professora fazia 
Fisioterapia. Desde muito cedo, eu tive profes-
sores que cuidaram de mim.

AB: Com essa formação inicial, estudar 
Dança na universidade seria o caminho 
mais esperado.
AC: Eu reencontrei as meninas [Munique e 
Rafaeli Mattos]. A Rafa fez pré-vestibular no 
mesmo colégio onde eu estudava. Ela fez as 
provas 1 ou 2 anos antes de mim, me disse 
que ia prestar Dança. Fiquei uns 2 anos naque-
la masturbação emocional... “O que eu faço? 
O que eu faço? Eu quero voltar, quero fazer 
dança!” A Rafa estudou na UFRJ, se formou 
lá. Eu comecei a ler algumas coisas e decidi: 
queria ir pra UNICAMP. 

AB: Desta vez, você queria ampliar bem o 
círculo, né?
AC: Eu queria mais, sabe... mas, ao mesmo 
tempo, nunca pensei em sair de casa. Quan-
do eu tive que fazer minha matrícula, foi um 
susto! Eu tinha 16 anos quando passei pra 
UNICAMP. Eu sabia que lá o ensino era inte-
gral... eu queria passar por isso, conhecer 
gente nova, outras coisas. Sabia que aqui 
eu teria isso também, mas não sei... foi pura 
intuição. Lembro do Teste de Habilidade Espe-
cífica, o THE, fiquei super entusiasmada! Lem-
bro de observar a professora se colocando 
numa segunda [posição de balé] bem apoiada, 
com os pés na direção da bacia. Lembro de 
já me colocar assim, sabe. Acho que foi o dia 
que aprendi a me colocar nessa posição!

No camarim do Teatro Cacilda Becker / foto: Rodolfo Lo Bianco

“Fiquei uns 2 anos naquela masturbação emocional (...)”

3



4



AB: Você se formou na UNICAMP?
AC: Não, estudei apenas 3 semestres, tive um 
problema familiar. Eu amei aquilo lá, um mun-
do novo! Amplia mesmo, dilata, te rasga por 
dentro. Foi um choque... eu vinha de um feudo-
zinho, né, Campo Grande... tinha toda a minha 
família em volta, os meus amigos. De repente, 
eu estava sozinha, cercada de novos amigos, 
com atitudes completamente diferentes, numa 
universidade. Foi maravilhoso, era isso o que 
eu queria! Só que esse processo foi interrompi-
do, eu tive que voltar. Foi uma fatalidade. Minha 
mãe ficou muito doente, eu tive que cuidar dela. 
Ela ficou 9 meses sem andar por causa de um 
acidente. Tive que voltar, e quis voltar. Como 
eu era muito jovem, nem pensei em nada, abri 
mão. Passada a tempestade, eu até tentei pedir 

casinha! A maioria já estava em seus caminhos 
acadêmicos. Tinha uma amiga muito querida, a 
Luana, que estava fazendo Comunicação So-
cial na UFRJ. Ela estava estudando com a Ilana 
[Strozenberg], que é amiga de Carmen [Luz]. Um 
dia, a Luana foi fazer um trabalho com a Ilana e 
conheceu a Cia. Étnica. Ela me disse: “Amanda, 
eu conheci uma mulher e um grupo de dança 
que eu acho que você vai gostar”. Ela pegou o 
endereço e o telefone, e eu levei uma semana 
pra ligar. Quando eu liguei, me atenderam muito 
bem. Fui parar na [Rua] Barão de Mesquita. Aí, 
quando eu subi aquela escada e cheguei àque-
le lugar... eu não fazia ideia de tudo o que ia 
acontecer. Foi ali que eu fiquei sabendo do pro-
jeto da companhia, descobri que tinha um lugar 
que oferecia aulas de dança e que falava de coi-
sas que me interessavam. 

AB: Tinha que fazer inscrição? Como 
funcionava?
AC: A gente tinha patrocínio da Petrobras, né. 
E tinha o projeto, que era o Encantar. Você 
chegava e passava por uma avaliação, uma 
entrevista, um bate-papo... se fosse menor 
de idade, tinha uma relação com os pais. Na 
verdade, você passava por uma avaliação pra 
nivelamento mesmo. Isso acontecia com to-
dos os jovens. O que eu achava interessante é 
que chegava a mãe com uma “picorrucha” de 
6 anos... e chegava eu, já “galalau”, com quase 
20. Eu tinha 20 anos quando cheguei lá.

“Tive que voltar, e quis voltar.”

transferência para a UFRJ, mas não consegui 
porque foi tudo num susto... perdi o período de 
trancamento [de matrícula] da UNICAMP.

AB: Você teve que abandonar...
AC: Abandonei. E aí, no meio do meu caos, 
a Rafa dava aula lá na Pedra de Guarati-
ba e passou uma turma dela pra mim. Ela 
estava mudando aqui pro Maracanã. Eu já es-
tava um tempão sem fazer aula nem nada. Em 
nenhum momento bateu revolta por voltar pra 
cá. Não me incomodou, fiquei super satis-
feita de pegar aquela turminha de crianças e 
aplicar tudo o que eu estava aprendendo lá na 
UNICAMP. Como eu passei um momento difícil, 
de problemas familiares, e tinha retornado, fui 
muito acolhida pelos amigos daqui. Voltei pra 

Homenagem a Oscar Niemeyer / foto: Mauro Cury
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AB: Essas entrevistas eram com a própria 
Carmen Luz?
AC: A gente tinha etapas... uma aula pra ver 
em que nível cada um entraria... que, na minha 
época, quem deu foi a Tirza Barizon. Ela era 
professora de jazz lá... muito querida, vinha do 
Nós da Dança. Tinha um bate-papo também... 
lembro que quem organizava o bate-papo era o 
Fabinho, Fábio Batista. Se a Carmen estivesse 
na escola, ela vinha e dava um “oi”... mas ela 
era sempre aquela figura da diretora mesmo... 
muito séria, sóbria, firme. Ela não pedia silên-
cio... sentava, esperava e o silêncio vinha. Era 
assim. Nessa época, já tinha a companhia de 
dança. Quando eu cheguei, a primeira turma do 
projeto social já tinha sido formada. Eles já eram 
profissionais, davam aulas.

AB: A Cia. Étnica já existia antes do projeto 
social? 
AC: Na verdade, primeiro a gente teve o projeto 
social. A Carmen chega ao Andaraí com a ideia 
da Cia. Étnica que, a princípio, era a Cia. Étnica 
de Dança e Teatro... mas ela precisava formar 
bailarinos, um grupo, um elenco. Na época, 
ela tinha um grupo de mulheres, que era mais 
voltado pro teatro, cinema. Vamos dizer que 
não era uma galera de balé, de dança. A maior 
“sacação”, na minha opinião, foi essa: prepa-
rar o elenco dela. Quando eu cheguei, uma ex-
periência já tinha dado certo. Então, era conti-
nuar “jogando naquele time que tava ganhan-
do”, fazendo os ajustes. Eu cheguei numa época 
muito, muito privilegiada, com patrocínio em 
dia, muitos investimentos, sabe. A gente tinha 
os melhores professores: mestre [Edmundo] 
Carijó, que vinha do Theatro Municipal [da Ci-
dade do Rio de Janeiro], Charles Nelson e Fábio 
Batista, da dança afro... a própria Tirza... Eram 
praticamente 3 salas pra fazer aula e ensaiar, 
uma realidade que você não vê muito em proje-
tos sociais hoje em dia... a não ser aqueles que 
criaram “grandes reinados” como o AfroReggae, 
o pessoal da Mangueira. Não tinha influência 
visual de patrocinador na escola... era a dança, 
o símbolo da Cia. Étnica que a gente promo-
via... o mural, a biblioteca, o corpo. Teve época 
de passar umas 150 crianças pelo projeto... A 
gente ouvia falar da Petrobras porque era quem Cadiquê / foto: Rodolfo Lo Bianco

“(...) sentava, esperava e o silêncio vinha.”
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patrocinava na época, mas não tinha que carregar nenhum “adesivo”. Carmen sempre levava a 
gente pro teatro, a shows... a preocupação de formar plateia. Tinha os apoiadores, aí a gente fazia 
curso de filosofia, literatura. Depois, a gente entrou numa fase muito difícil... foi trocando, trocando 
de casa até ficar com um escritório pequeno... e hoje, por exemplo, a gente não tem escritório. Nas 
últimas vezes, trabalhei com a Carmen online ou na casa dela. A gente não tem mais como pagar o 
aluguel de um espaço, o que acontecia muito em função do patrocínio. 

AB: Depois de um tempo, você também começou a dar aulas, certo?
AC: Sim, e ficava na área de coordenação e recepção da escola também. Era um fluxo normal... 
depois de um tempo, as pessoas assumiam outras funções. Quem fazia a escola era a gente! Ter-
minava a aula, os alunos e o professor pegavam rodo, baldezinho e limpavam a sala... pra deixar 
limpo pra turma seguinte. Tinha os armários, o lugarzinho dos sapatos... A Carmen foi professora 
de educação formal durante muitos anos, né. Não parece, mas na hora faz muita diferença. É claro 
que a gente dialoga e rompe com esses modos de fazer o tempo todo. A importância do uniforme-
zinho, de cuidar da sua bolsinha... já no primeiro dia, a gente explicava às mães o porquê do coque, 
da meia, da sapatilha. A gente lembrava das africanas que, quanto maior o seu turbante, dentro da 
hierarquia, mais “divas” elas eram... de colocar a autoestima e o corpo num outro lugar. Tudo muito 
simples, André... com muito amor. Quando você vê, aquele corpo tá dançando, já tá na barra de 
outra forma, tem um silêncio... que é o silêncio de estar processando entendimento... e traz uma 
questão pra você! Acho que o meu processo dentro da Cia. Étnica foi de formação do professor... 
de entender esse lugar, de como passar pro outro. De educar, na verdade, de compartilhar... de-
pois veio a bailarina... porque era assim: acabava de dar uma aula, estava na coordenação, via se 
a criança trouxe um bilhete respondido, cuidava de alguma coisa na cozinha, aí tinha que colocar o 
uniforme porque ia fazer a minha aula, e à noite ensaiava com a companhia... geralmente acontecia 
à noite porque todo mundo estudava de manhã ou à tarde... era o melhor horário de encontro. 

Danças do Coração / foto: Mauro Cury

“Quando você vê, aquele corpo tá dançando (...)”



AB: Que Amanda foi emergindo ali, no tra-
balho com a Carmen na companhia?
AC: Eu tenho uma vaga lembrança de um en-
saio... em que me movi de forma diferente. Acho 
que eu gostei muito daquilo, daquele lugar... aí, 
eu falei “agora eu quero estar mais aqui”. É um 
lugar que não te desperta uma ambição, mas 
um gostinho... aí você começa, sem querer, a 
se dedicar um pouquinho mais. Não deixava 
de dar aula, mas estava cada vez mais partici-
pando dos ensaios. Na Cia. Étnica, a Carmen 
abria a porta... e ela ficava sempre aberta. A 
porta permanecer aberta era uma escolha sua. 
Como intérprete, naquele lugar eu achei os ele-
mentos que estavam me movendo, me como-
vendo, me dando motivações pra dizer alguma 
coisa. Eu gostava muito das coisas que eram 
propostas pela Carmen, que eram ditas pelos 
outros corpos. Eu sentia uma vontade profunda 
de dançar em grupo. Eu passei por muitas fases 
ali... muito enredo! Numa época, cada um tava 
fazendo suas escolhas: uma queria ser mãe, 
um queria ser iluminador, outro coreógrafo, pro-
dutor... Num grupo que está se formando junto, 
existem desejos e a gente tem que respeitar. Eu 
era aquela que queria continuar dançando. As 
pessoas perguntam sobre como é ser intérprete 
durante tanto tempo... “E a tua dança?” Como 
assim! Essa é a minha dança! A gente tá numa 
época em que todo mundo quer ser coreógrafo 
logo... e é tão bacana, isso mostra o desejo das 
pessoas de produzirem os seus próprios mate-
riais... mas eu vim de um processo diferente, em 
que fiz a transição pra esse lugar do intérprete 
enquanto estava encontrando a minha dança. 
Não foi por uma audição, querendo um salário... 
foi um processo de construção. 

Cadiquê / foto: Rodolfo Lo Bianco

“Não foi por uma audição, querendo um salário (...)”

8

AB: Eu fiz essa pergunta aos outros 5 in-
térpretes: se você pudesse dar uma dica 
pra Amanda que ainda não tinha chegado 
à Cia. Étnica, qual seria? O que você com-
partilharia com a galera que está começan-
do, sem saber que escolhas fazer nesse 
universo tão amplo do corpo, da dança, do 
movimento?
AC: Uma coisa muito simples: tem que confiar 
no que o outro tá propondo. Confie pra embar-
car na ideia do outro, se engravidar do dese-
jo, se embalar pelo pensamento do outro! Em-
preste-se pra isso. Vai se questionar? Óbvio! Vai 
fazer suas reflexões? Sempre! É bom quando a 
gente chega junto a um lugar... não por uma or-
dem do outro, mas porque ele fez uma proposta 
e você se permitiu. Não é nem cumprir ordens, 
nem desconfiar tanto a ponto de não conseguir 
se deixar embarcar. O lugar do intérprete vai se 
construindo assim, junto com o outro. Essa é a 
nossa dança.
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Visite o site da Cia. Étnica de Dança:
http://www.ciaetnica.jimdo.com
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