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RESUMO 

Somando 30 páginas, o website “Mulheres que Dançam” reúne artigos, notícias e resenhas sobre 

produções artísticas em dança tribal bem como entrevistas e depoimentos com agentes e precursores do 

estilo no país, tendo como propósito apresentar, informar e entreter o público que possui empatia pela 

área e tema. O conteúdo é apresentado em diferentes formatos, contendo elementos textuais e 

audiovisuais, tais como vídeos, fotografias, ilustrações e áudios, com o objetivo de ressaltar o recurso 

de multimidialidade que a plataforma digital oferece. A dança tribal é uma dança étnica contemporânea 

conhecida popularmente como uma vertente moderna da dança do ventre que surgiu em meio aos 

movimentos contraculturais de Woodstock na década de 60, trazendo consigo uma ressignificação dos 

valores femininos, tema em voga com os manifestos pelo empoderamento da mulher. Vivemos na era 

da comunicação, as distâncias se desfizeram e os relacionamentos se estreitaram, todavia, esta liberdade 

midiática ocasiona na difusão de informações erráticas e o mesmo acontece no meio artístico e cultural: 

o público levanta questionamentos contraditórios sobre a prática e metodologia da dança tribal. 

Considerada pauta fria nos grandes veículos de comunicação, cabe ao web jornalismo levar a público 

informações claras e objetivas sobre o fazer artístico, tornando este estudo de alta relevância para o meio 

acadêmico, midiático e artístico, de forma a contribuir com a produção de projetos secundários e 

paralelos. O website “Mulheres que Dançam” leva o leitor a conhecer histórias, ter uma fonte de 

informações sobre a cena tribal nacional e, com isso, provoca uma aproximação do público com a 

linguagem da dança tribal. 

 

Palavras-chave: Dança Tribal; Web Jornalismo; Jornalismo Cultural. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

“Para que as pessoas redescobririam uma coisa tão antiga como a Dança do Ventre?” 

é um dos questionamentos presentes na obra Dance e Recrie o Mundo: a força criativa do 

ventre (PENNA, 1997, p. 143), e a resposta traz à luz o tema central para concepção do website 

multimídia de jornalismo cultural sobre produções artísticas em dança tribal como projeto 

experimental para conclusão do curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo. 

Com início em torno dos anos 60, na Califórnia/USA, em meio aos movimentos contraculturais 

do Woodstock, a dança tribal tem como proposta mesclar conceitos de diferentes danças das 

mais diversas regiões do mundo, tendo como referência a dança do ventre. 

Considerando a linguagem da dança como uma manifestação social que traz consigo 

um conjunto de signos através da expressão corporal, torna-se clara a evidência da interseção 

cultural, política, social e antropológica no fazer artístico, cuja transmutação ocorre em maior 

velocidade devido a influência dos avanços tecnológicos. Em meio a este cenário, surge a dança 

tribal, definida como uma dança de fusão étnica e contemporânea, trazendo consigo uma 

ressignificação dos valores femininos, tema em voga com os manifestos pelo empoderamento 

da mulher. 

Vivemos na era da comunicação e a palavra da vez é “interação”. Tudo está na internet 

e a internet está presente em diferentes plataformas – computadores, celulares, televisores, 

dentre outros dispositivos. As distâncias se desfizeram, os relacionamentos se estreitaram e o 

feedback se tornou uma ferramenta relevante e inevitável para pessoas físicas e jurídicas. 

Todavia, esta liberdade midiática ocasiona difusão de informações erráticas, e o mesmo 

acontece no meio artístico: o público internauta levanta questionamentos sobre a prática e a 

metodologia de diferentes linguagens, inclusive da dança e, especificamente, a dança tribal. 

Difundindo em meados da década de 60, o novo jornalismo trouxe consigo diferentes 

formatos na produção textual, inovando na maneira de fazer reportagens e entrevistas, em 

especial no âmbito do jornalismo cultural, de grande importância para a transmissão de notícias 

acerca da linguagem da dança, principalmente por meio das mídias digitais massivas, que, com 

a expansão das redes sociais, tornou-se responsável pela propagação da dança tribal. Ainda 

considerada pauta fria nos grandes veículos de comunicação, assim como tantas outras 

expressões artísticas, cabe ao web jornalismo levar ao público internauta informações claras e 

objetivas sobre o conceito da dança tribal. 
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A propagação da dança tribal se deve ao avanço das ferramentas de comunicação, 

todavia, as informações sobre ela precisam ser estudadas, sintetizadas e organizadas de forma 

a salientar os questionamentos pertinentes à área, tornando este estudo de alta relevância para 

o meio acadêmico, midiático e artístico, contribuindo para a produção de projetos secundários 

e paralelos. Deste modo, pode-se dizer que a proposta deste trabalho é levar o leitor a conhecer 

histórias, ter uma fonte de informações sobre a cena tribal nacional ou apenas provocar uma 

aproximação do público com esta linguagem de dança. 

O primeiro capítulo traz a fundamentação teórica necessária para desenvolvimento do 

trabalho de pesquisa e construção do produto jornalístico. Dentre os tópicos abordados, 

encontra-se o histórico da dança tribal, suas macro-categorias e vertentes, bem como uma 

explanação da linguagem da dança com enfoque no empoderamento feminino através da 

representação artística. Relacionando a dança com a comunicação, em especial com o fazer 

jornalístico, a seguir temos um referencial teórico do web jornalismo e também do jornalismo 

cultural especializado em dança. 

No segundo capítulo encontra-se o esquema de investigação, com uma descrição 

detalhada do procedimento metodológico e fontes consultadas para elaboração do projeto. O 

terceiro e último capítulo visa apresentar o produto e o desenvolvimento do mesmo, desde suas 

características básicas, elementos técnicos, processo de edição, publicação e divulgação, 

escolha da linguagem empregada, direcionamento do público-alvo e o orçamento gasto para 

realização do projeto. 

Nos apêndices encontra-se o termo de responsabilidade assinado pela aluna-

pesquisadora, o qual foi exibido e repassado aos entrevistados e responsáveis pelos eventos em 

que esteve presente para coleta de conteúdo e cobertura; bem como cartas de cessões de direitos 

de todos os entrevistados que contribuíram com o projeto. Em anexo encontram-se reportagens 

citadas e reprodução das páginas do website na íntegra. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Conhecida popularmente como uma vertente moderna da dança do ventre, a dança 

tribal surgiu em meados dos anos 60 em meio aos movimentos contraculturais do Woodstock, 

como é explicado em detalhes no subtítulo 1.1 a seguir, “Histórico da Dança Tribal: Macro-

categorias e Vertentes”. Em síntese, os mecanismos de contaminação deste estilo de dança estão 

intimamente ligados com os avanços tecnológicos da comunicação, em especial com a 

propagação das mídias digitais – tal conceito é abordado no subtítulo 1.2. Mas antes é preciso 

esclarecer o principal motivo que levou as mulheres a resgatarem a dança do ventre como uma 

prática pessoal: a dança tribal como uma forma de resgate ao sagrado feminino, abordado no 

tópico 1.1.1. 

O produto jornalístico concebido para representar a linguagem apresentada é um 

website. Para desenvolvimento de tal projeto, fez-se necessário uma pesquisa em acervos 

bibliográficos sobre jornalismo digital e também jornalismo cultural, em específico sobre 

jornalismo especializado em dança, como é salientado no subtítulo 1.3 do presente capítulo. 

Além do referencial teórico, técnicas de produtividade em mídias digitais são listadas, tornando 

a serem abordadas no capítulo 3, sobre a descrição do produto, processo de edição e divulgação. 

1.1 Histórico da Dança Tribal: Macro-categorias e Vertentes 

Em 1969, a bailarina americana Jamila Salimpour fez uma viagem ao Oriente e se 

encantou com os costumes dos povos tribais e, junto à sua trupe Bal Anat, resolveu acrescentar 

e mesclar elementos de dança folclóricas e populares. Passados dez anos, novas trupes haviam 

surgido nos Estados Unidos, levando Masha Archer, discípula de Jamila, ensinar à Carolena 

Nericcio a técnica criada por Jamila baseada nos trabalhos de condicionamento muscular do 

Ballet Clássico adaptados aos movimentos das danças étnicas do Oriente. Incentivada pelas 

diferenciações do novo estilo, Carolena forma sua própria trupe, a Fat Chance Belly Dance®, 

inserindo o que hoje é considerado a principal característica do que viria a se tornar o American 

Tribal Style®: o improviso coordenado em grupo (CELESTINO, 2008, p. 1-5). 

Graduada em Comunicação Social, mestre e doutora em Ciências Sociais pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Luciana Carlos Celestino atua principalmente 

com os temas de narrativa mítica, mídias e significação arquetípica em sua experiência 

profissional e acadêmica. Acerca da história da dança tribal, a pesquisadora apresenta ainda 

uma série de acontecimentos por trás do movimento, levando a crer que o mesmo é resultado 
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de uma “onda cultural, estética, exotérica” que tomou conta do cenário mundial a partir da 

década de 60: 

Ela [a Dança Tribal] diz respeito a um discurso que falava da 
sacralidade do planeta, movimento que culminou com o surgimento da 
cultura Hippie; dos grupos de Bruxaria, surgidos na Inglaterra e depois 
disseminados nos Estados Unidos; de uma revalorização do 
Xamanismo; da emancipação feminina; e do crescimento de 
movimentos ecológicos. 

A sistematização do estilo tribal americano, condicionando-o à uma série de regras e 

padrões, incluindo repertório musical e códigos de vestimenta, poderia ter fechado um campo 

de possibilidades criativas dentro da própria linguagem, como aponta Andrade (2011, p. 27-

36), mas as hibridações permaneceram vivas, dando origem ao que seria denominado a seguir 

como “tribal fusion”, a dança étnica de fusão contemporânea. Conectada aos fundamentos do 

American Tribal Style®, novos elementos culturais são percebidos no tribal fusion, sendo 

segmentado, posteriormente, com a influência da cultura underground, em uma série de 

subestilos, tais como o gypsy, dark e urban fusion, dentre inúmeras outras denominações. É o 

caso, por exemplo, do Tribal Brasil, estilo desenvolvido e sistematizado pioneiramente por 

Kilma Farias (João Pessoa/PB) juntamente com a Cia Lunay, adicionando expressões das 

danças afro-brasileiras às informações étnicas já existentes na dança tribal. No recorte a seguir, 

a pesquisadora apresenta outras dançarinas que tiveram iniciativas similares: 

Outras dançarinas utilizaram as informações culturais de seu lugar de 
origem na mistura com a mescla tribal. É o exemplo de Caro Dumani, 
da Costa Rica, que misturou danças típicas dos ritmos salsa, merengue 
e cumbia; Colleena Shakti, de Pushkar na Índia, que mescla a dança 
clássica indiana Odissi e danças folclóricas de Rajasthani; Kiki Kuan, 
de Taiwan, que desenvolveu práticas de dança tribal com referências no 
Tai Chi Chuan e danças folclóricas chinesas. 

De qualquer forma, pode-se dizer que a dança do ventre permanece como a vertente 

mais influente em relação às outras danças que compõem a dança tribal. Surgida no Egito 

Antigo com fins ritualístico, a dança do ventre tornou-se mundialmente conhecida após a 

invasão dos árabes e recebeu este nome através do cinema americano, já difundida com o caráter 

performático e artístico, sendo erroneamente transmitida pelas mídias massivas como uma 

dança de sedução. A dança tribal busca resgatar a forma mais tradicional da dança do ventre 

em sua mescla, como Penna (1997, p. 143) a apresenta: 

Esse [a dança do ventre] que provavelmente constituiu um dos 
primeiros sistemas de treinamento fisiopsíquico de que se tem notícia, 
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revalorizando-se agora, traz à superfície certos valores antigos e 
sagrados. Seu significado tem relação direta com os conflitos atuais e 
suas resoluções dependem de que se viva aquele meio antigo de 
estabelecer contato com as forças misteriosas do corpo e da natureza. 

Filosofia que vai ao encontro do pensamento de Andrade (2011, p. 13), especialista 

em Estudos Contemporâneos sobre Dança pela Universidade Federal da Bahia, considerada 

uma das principais referências brasileiras em dança tribal sendo mundialmente reconhecida no 

estilo, além de ter desenvolvido a primeira monografia brasileira na área, onde traz uma visão 

contemporânea sobre as práticas atuais da dança tribal, norteando discussões construtivas sobre 

o fundamentalismo na dança. Em seu trabalho, a autora apresenta o estilo da maneira a seguir: 

Numa tentativa de acompanhar a liquidez das informações no mundo 
contemporâneo, a dança tribal, popularmente chamada de dança étnica 
de “fusão”, surge como proposta de agregar diferentes manifestações 
de danças étnicas das mais variadas regiões do mundo, e busca mesclar 
referências e matrizes de danças tradicionais e transpô-las numa estética 
contemporânea atualizada. [...] É relativamente recente no mundo da 
dança (surgiu em torno da década de 60, na Califórnia, durante os 
movimentos contraculturais do Woodstock), mas bebe na fonte de 
diversas culturas antigas e mistura tudo numa alquimia contemporânea. 

Sendo composta por símbolos de cada cultura envolvida, Andrade (2011, p. 83) afirma 

que a dança tribal permite a mistura de quaisquer outras informações culturais por meio de 

experimentações combinatórias: “Desse modo, os agentes da dança tribal, em uma iniciativa 

transgressora, fizeram emergir mais uma categoria: a dança de fusão”, que “sem depender do 

repertório de movimento sistematizado pela Carolena Nericcio, se propõe a ampliar o 

FIGURA 1: MAPA CONCEITUAL DA DANÇA TRIBAL 

(FONTE: HTTPS://WWW.JOLINEANDRADE.COM) 
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entendimento e as investigações artísticas na dança tribal, independente das hegemonias 

recorrentes”. Em suas derivações, outros elementos são destacados: o estilo dark, por exemplo, 

traz a expressão lírica, teatral e passional para a dança; o urban fusion destaca movimentos de 

popping e locking, dançado normalmente sob composições musicais que trazem dubstep e 

beatbox – ritmos musicais e movimentos característicos de danças urbanas; e o Improvational 

Tribal Style (ITS), segue o mesmo conceito de improviso coordenado em grupo do ATS®, 

todavia o estilo varia conforme a identidade do grupo. 

1.1.1 A Dança Tribal e a Busca pelo Resgate ao Sagrado Feminino 

O corpo é palco de discussões desde a antiguidade clássica, estabelecendo-se sobre sua 

condição primordial numa sociedade bastante complexa, pois “as diversas situações históricas, 

sociais e econômicas, nas quais se vive, distinguem e (o) segmentam”, como aponta 

Vasconcelos (2015, p. 80-87), mestre e doutora em Letras e Linguística pela Universidade 

Federal da Bahia (2011) que atuou como membro-pesquisadora do grupo de pesquisa GEDI 

(Grupo de Estudo da Imagem) com a linha de pesquisa “Corpo’s e Visualidade: estudo da 

construção do corpo político sob orientação da semiótica visual”. 

Siqueira (2006, p. 100), pesquisadora e pós-doutorada em Sociologia no Centre 

d'études sur l'actuel et le quotidien da Université Paris-Descartes/Sorbonne, doutora em 

Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo 

e mestre em Ciência da Informação pela ECO/UFRJ/IBICT/CNPq, além de graduada em 

Comunicação Social com habilitação em Jornalismo e especializada em Jornalismo Cultural e 

Sociologia Urbana pela UERJ, possui experiência profissional e acadêmica (ensino, pesquisa e 

extensão) em Comunicação com ênfase nas temáticas corpo, cultura, dança contemporânea e 

jornalismo cultural, dentre outros tópicos. O recorte a seguir do artigo da autora apresenta uma 

reflexão sobre a relação de corpo, arte e mídia cuja interpretação reforça a ideia apresentada 

por Vasconcelos: 

Entendida a partir da conjunção dos elementos anteriormente citados, dança é 
uma forma de conhecimento do mundo, do homem e dos objetos, através do 
corpo e seus movimentos, um modo de expressão artística, técnica e estética, 
individual e social, que utiliza o corpo como meio de comunicação. Por ser 
constituída como cultura, [...] reflete valores, princípios, costumes, éticas, 
épocas, lugares. Assim, antes de tudo, é uma categoria genérica, que abarca 
estilos, técnicas e formatos muito variados, de acordo com a cultura na qual é 
produzida, com elementos subjetivos de seu criador e marcas corporais de seus 
intérpretes. 
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Em 2008,  a pesquisadora Celestino trouxe uma importante contribuição para o meio 

acadêmico sobre a dança tribal: o artigo Sementes, espelhos, moedas, fibras: a bricolagem da 

dança tribal e uma nova expressão do sagrado feminino, utilizado como uma das principais 

referências em trabalhos posteriores. Sua citação mais frequente é “falar sobre tribal é mostrar, 

com o corpo, a rede cultural dos povos do mundo.” (CELESTINO, 2008, p. 3), que faz jus ao 

título do projeto, cuja intenção é ressaltar as características da dança que remetem à 

ancestralidade e naturalidade. 

A dança que permeia tudo, que é macrocósmica e microcósmica, é também 
expressão, comunicação. Na era da globalização, da liquefação dos valores 
mais primordiais o tribal parece vir na contramão desse processo, utilizando-
se dele como mais uma ferramenta para refazer o jogo da ritualidade, da 
sacralidade, da criação. 

Pode-se afirmar que, ao entrarem em contato com a dança, as dançarinas têm uma 

intenção clara de resgatar valores ligados ao feminino. Se compreendermos a dança além de 

uma manifestação estética e/ou artística, poderemos ver a conexão entre a criação poética e o 

envolvimento que vivenciam as dançarinas (CELESTINO, 2008, p. 1). 

Lucy Penna formou-se psicóloga pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(1973), é mestra (1979) e doutora (1986) em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo, 

em sua trajetória profissional, atuou também como docente na Academia Brasileira de 

Jornalismo Literário. Em sua obra “Dance e Recrie o Mundo: a força criativa do ventre” 

(PENNA, 1997, p. 27), a autora aponta dados reveladores sobre a condição da mulher em meio 

a sociedade pós-moderna, trazendo à tona assuntos como a polêmica da legalização do aborto, 

os casos de gravidez na adolescência e, também, a falsa liberdade que as pílulas 

anticoncepcionais dispõem num capítulo intitulado curiosamente como “o ventre da mulher não 

está livre”. 

A mulher passa por experiências importantes e únicas em cada ciclo de sua vida – tais 

como a menstruação, a gravidez, o parto, a amamentação e a menopausa – todavia esses 

períodos estão cada vez mais problematizados, “parecem doenças” (PENNA, 1997, p. 145), 

como a própria autora explica: 

 A constatação de que conhecemos mal o corpo humano e sabemos bem 
pouco sobre a força do ventre faz pensar em como ainda está oprimido 
o ventre feminino. Seu poder de gerar [vida] ainda precisa ser 
sancionado pela Igreja, pelo Estado, pelo patrão, pelo médico... [...] 
Cada sociedade, em determinado tempo e espaço, concebe as leis 
sociais e religiosas para proteger-se dos tabus construídos pela sua 
própria ignorância e atraso. 
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Uma vida de restrições e ressentimentos que refletem no corpo e na psique feminina. 

E então, na busca para se liberdade dos conhecimentos que oprimem sua força criativa, a mulher 

reencontra a dança e, através dela, se reencontra: 

Fazer dançar o ventre abre as possibilidades de senti-lo como centro de 
consciência. Ajuda a lidar melhor com as posses de objetos, valores, 
ideias e até de outras pessoas. [...] A mulher passa por uma 
revitalização: a consciência do próprio valor cresce, desenvolvem-se o 
senso de dignidade e auto-estima. Estando despertos, os sentidos do 
corpo conduzem à melhoria da saúde. [...] A mulher sente-se 
revalorizada depois do contato profundo com suas raízes. (PENNA, 
1997, p. 143) 

A autora aponta ainda três canais de percepção que são particularmente favorecidos 

pela prática da dança: a autopercepção, a percepção do grupo e a compreensão da regular 

ordenação do meio ambiente. Desta forma, reavaliando seu processo de vida, pode-se afirmar 

que uma praticante de dança é capaz de recriar seu mundo pessoal, mudando com sua mínima 

parcela a mentalidade coletiva. Os quatro elementos básicos da natureza, segundo os gregos, 

também são desenvolvidos na dançarina: terra, água, ar e fogo. Esses elementos foram usados 

pela psicologia de Jung para representar simbolicamente as quatro funções da psique humana: 

sensação, sentimento, pensamento e intuição, respectivamente. Portanto, a dança do ventre não 

pode ser vista apenas como um mero exercício: “o que chamamos hoje de dança do ventre é 

proveniente de um ritual sagrado anterior à mais antiga civilização conhecida historicamente, a 

dos sumérios”, e a mesma permanece intimamente ligada à filosofia da dança sagrada, 

apresentada por movimentos que expressam o íntimo da pessoa (PENNA, 1997, p. 144).  

1.2 A Influência dos Avanços Tecnológicos na Transmutação da Dança 

A área da Comunicação Social possibilita diferentes formatos de estudo, verbal e não-

verbal, e apesar da segunda categoria ter sido menos privilegiada do que a escrita na transmissão 

do conhecimento, a contemporaneidade retoma esse campo do saber como objeto de estudo 

através da análise de linguagens artísticas para compreensão de fenômenos comunicacionais na 

vida social e cultural pós-moderna, em especial o corpo (SIQUEIRA, 2006, p. 3-4): 

No estudo do não-verbal, o corpo é o instrumento básico para análise e 
reflexão. É a matriz geradora da dança, das performances, dos gestos 
plenos de significação consciente e dos movimentos espontâneos e/ou 
inconscientes. Campos como antropologia, sociologia, psicologia e 
educação vêm há muito tratando, com suas metodologias e referenciais 
específicos, dessas manifestações. 
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A linguagem da dança é uma forma de expressão primal que se complexificou através 

dos tempos, sendo vista como um fenômeno estético, cultural e simbólico, um manifesto social 

através do movimento corporal. Como expressão de uma cultura, está inserida em uma 

complexa rede de relações sociais; e, como objeto de estudo, traz como signo as transformações 

por que passa a sociedade. 

Além de expressão da sociedade e da cultura, a dança cênica é arte, 
portanto, simbólica, e porta significações que transcendem o valor 
estético espetacular. Movimentos construídos coreograficamente e 
repetidos em cena contam histórias, revelam problemas ancestrais ou 
contemporâneos. São uma forma de expressão e comunicação 
complexa, pois envolvem valores e preconceitos, refletem o contexto 
histórico, econômico, cultural e educativo e podem suscitar discussão. 
[...] (SIQUEIRA, 2006, p. 5) 

A primeira dança acadêmica a ser sistematizada, servindo como base para diversos 

outros estilos, foi o Balé Clássico, que trouxe consigo uma mudança de significação dos 

propósitos artísticos da dança através do tempo, somando à performance narrativas, artes 

plásticas, técnicas de cenografia, construção de figurinos, maquiagem e penteados artísticos, 

efeitos sonoros, de iluminação e de vídeo, dentre outros aspectos. Todavia, as transformações 

sociais da época moderna trouxeram um novo movimento, chamado Dança Moderna, que se 

libertou dos princípios rígidos da dança acadêmica, servindo de base para a dança 

contemporânea, sob influência das novas possibilidades tecnológicas e condições sociais 

favoráveis – individualismo crescente, urbanização, propagação e importância da mídia – 

provocando fusões com outras áreas artísticas como, por exemplo, o teatro. Ainda segundo 

Siqueira (2006, p. 8), enquanto a dança contemporânea busca a diversidade e desconstrução 

estética, a dança acadêmica tenta minimizar as diferenças corporais através de um método 

rígido. Assim, pode-se dizer que o grande diferencial entre as performances de dança 

contemporânea e as de danças clássicas ou acadêmicas está na autonomia e na liberdade de 

criação. 

1.2.1 A Abordagem da Dança através do Jornalismo Cultural 

A dança sempre encontrou dificuldade nas mídias televisiva e radiofônica brasileira, 

restando ao jornalismo cultural o registro e discussão dessa linguagem de arte. Ainda com o 

desenvolvimento de outras formas de comunicação via internet, como sites, blogs e redes 

sociais, o jornalismo cultural impresso permaneceu como o campo mais expressivo de 

validação da dança feita no Brasil, reunindo desde agenda até críticas e reportagens, como 
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aponta Camargo (2014, p. 13), professora do Departamento de Artes Cênicas da Escola de 

Comunicações e Artes da USP, ressaltando as deficiências na comunicação desta linguagem: 

Sem um ambiente autônomo de discussão, o jornalismo cultural de dança é 
abordado, preponderantemente, dentro do domínio geral do jornalismo 
cultural – quase sempre de forma generalizante e simplista. Das poucas 
referências que tratam da especificidade do campo do jornalismo cultural de 
dança no Brasil, vê-se, em muitos casos, um olhar restrito a uma localidade 
no território nacional e não uma análise abrangente do fenômeno. 

Atualmente, o Brasil conta com duas revistas impressas especializadas em dança do 

ventre em destaque: “Shimmie”, mantida pelos assinantes, e “Oriente, Encanto e Magia”, com 

circulação gratuita. Ambas com publicação bimestral, lançadas em 2010 e destinadas à 

informação e entretenimento sobre assuntos variados acerca da dança, dentre eles: moda, 

maquiagem, música e informação. A edição nº 9 do ano II da revista “Oriente, Encanto e Magia” 

(2008) traz na capa a bailarina Níjime (Luciana Ferraz do Amaral Martins), com mais de 25 

anos de carreira, autora do livro e DVD “Ventre que Encanta” que, com formação profissional 

em Ballet Clássico e vivências em diversos tipos de danças, modalidades esportivas e artes 

marciais, dedica-se ao ensino das vertentes da dança oriental, dentre elas, a dança tribal. 

Já a revista “Shimmie” possui uma coluna fixa sobre o estilo, trazendo entrevistas e 

artigos em diversas edições. A edição nº 25 se destaca com uma reportagem especial sobre a 

dança tribal, contendo histórico, entrevistas com precursores do estilo no Brasil, mapeamento 

dos principais agentes nacionais, incluindo o cenário masculino na dança, além de uma 

entrevista exclusiva com Rachel Brice, uma das precursoras mundiais do estilo, que esteve 

presente no país em 2014 para o Shaman’s Fest, evento organizado pela Cia Shaman Tribal 

(MANAT; PIÑEIRO, 2014, p. 12 – 25). 

A dança tribal também foi assunto nos cadernos de cultura de jornais locais e também 

em podcasts sobre dança, em especial o episódio nº 40 do Sala de Dança Podcast e os 6 

episódios produzidos em 2015 pelo TribalCast Brasil. Na web é possível encontrar inúmeros 

artigos, matérias e notícias com a dança tribal em destaque, principalmente em blogs. Dentre 

eles, destaca-se o blog colaborativo e sem fins lucrativos Aerith Tribal Fusion, em produção 

desde 2010 com resenhas, entrevistas e colunas fixas sobre dança tribal, além de realizar uma 

enquete anual com os simpatizantes pela dança. No web jornalismo, a dança tribal já foi pauta 

na Folha de S. Paulo e no Jornal da Paraíba, dentre outros. 

A reportagem multimídia desenvolvida por Bezerra (2016) traz um panorama 

atualizado da dança tribal, destacando o movimento como uma forma de empoderamento 

feminino, conforme as entrevistadas. A matéria apresenta ainda uma entrevista em vídeo com 
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a bailarina Alinne Madelon, fazendo uso de técnicas de web TV, e uma série de referências de 

fontes consultadas, resultando numa matéria bem fundamentada. No recorte a seguir, por 

exemplo, o autor traz uma breve explicação do repertório híbrido e étnico de movimentos da 

dança tribal: 

Urbana e facilmente adaptada, a dança acabou incorporando a 
efervescência das grandes metrópoles e elementos regionais dos locais 
onde passava a ser praticada, como no Brasil, em que as precursoras 
nacionais da arte mesclaram o estilo norte-americano ao samba e ao 
coco. O que se vê nos palcos são coreografias com os elementos 
sensuais da dança do ventre intercalados pelos movimentos 
geométricos e espontâneos do break dance, por exemplo. Um 
verdadeiro espetáculo étnico pós-moderno. 

O portal IdenTribal é outra referência importante de jornalismo digital universitário, 

desenvolvido por Luana Saturnino. Num depoimento, a autora classifica a dança como um novo 

estilo de vida, tendo conhecido a modalidade em 2012, e destaca as dificuldades de pesquisar e 

escrever sobre o estilo: 

É realmente muito arriscado falar sobre algo que se gosta na pele de 
jornalista. Mas resolvi arriscar. Se bem recordava, até então só haviam 
dois trabalhos de caráter acadêmico no país sobre o assunto – uma 
monografia e um documentário. Ambos nordestinos, mas nenhum 
pernambucano. Me pareceu ser uma incrível oportunidade e segui. Não 
me arrependendo. [...] Devido ao nicho reduzido, porém crescente, 
muitos dos entrevistados já se conheciam, chegando a trabalhar juntos 
em grupos diferentes. Parece uma grande teia. Porém, julgo o quão 
enriquecedor pode ser prestar atenção à diversidade de opiniões de cada 
indivíduo. 

FIGURA 2: CLIPAGEM – BLOGS, PODCASTS, REVISTAS, JORNAIS E PÁGINAS DA WEB 
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1.3 As Relações Sociais na Cibercultura e as Características do Web Jornalismo 

A necessidade de uma comunicação ágil e eficiente sempre esteve presente na natureza 

do homem, o que justifica o desenvolvimento de diferentes tipos de signos e o avanço 

tecnológico dos meios de comunicação. A grande facilidade em aderir ao uso da internet se 

propagou rapidamente pela vantagem do software em reunir diferentes signos num único 

espaço: o mundo virtual. O sociólogo Pierre Lévy, citado por Lemos (2002), explica: “A 

internet encarna a presença da humanidade a ela própria, já que todas as culturas se entrelaçam, 

[...] ela manifesta a conexão do homem com a sua própria essência, que é a aspiração à 

liberdade”. 

As novas tecnologias tornaram-se onipresentes em todas as esferas culturais, 

misturando imaginário e sociabilidade, encarnando a transformação da sociedade de consumo 

e apropriando-se pela manipulação digital e pela informação, com suas implicações 

socioculturais e políticas correlatas. Essa cibercultura é fruto das novas formas de relações 

sociais. Na adaptação de sua tese de doutorado em sociologia, Lemos (2002) afirma que “a 

sociedade de consumo é problematizada pela simulação”, e diz ainda que “a tecnologia digital 

retribaliza o mundo como queria McLuhan e como afirma Maffesoli”1. 

Pode-se afirmar que as mídias sociais estão unindo o mundo. O conceito não é novo: 

parte de ideias que vem evoluindo há cerca de quarenta anos. A era das redes sociais modernas 

começou no início de 1997, cujo modelo não é diferente do que conhecemos atualmente: o 

usuário cria um perfil com informações pessoais e principais interesses e estabelece uma ligação 

eletrônica com possíveis amigos virtuais com o qual possui alguma, qualquer afinidade. Hoje, 

o segundo site mais visitado, depois do Google, é o Facebook, apontam as estatísticas. 

Especialista no assunto, Kirkpatrick (2011) escreveu um livro sobre a plataforma, onde conta 

como “um projeto de faculdade de um garoto de 19 anos de idade [Mark Zuckerberg] tornou-

se uma potência tecnológica com influência sem precedentes sobre toda a vida moderna, tanto 

pública quanto privada.”. O Facebook se baseia na radical premissa social de que uma 

transparência inevitável e generalizada tomará conta da vida moderna. 

Com a imersão do novo jornalismo, em meio a diversas crises da década de 60, quando 

o Woodstock acontecia, a contracultura aflorava e o choque de gerações aumentava, técnicas 

literárias e jornalísticas se confundiram na criatividade do discurso narrativo, inovando 

sobretudo em gêneros como artigos de opinião, crônicas, reportagens e entrevistas através de 

                                                 
1 Para saber mais, leia “A galáxia de Gutenberg: a formação do homem tipográfico” por Marshall 

McLuhan (São Paulo, Editora Nacional, Editora da USP, 1972). 
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pautas que dialogam com o leitor. Com o advento da consolidação da internet como meio de 

comunicação de massa, o jornalismo na web surgiu e, com isso, as mídias convencionais 

brasileiras começaram a pensar e criar versões online de seus produtos. 

As tecnologias digitais trouxeram novas possibilidades aos profissionais da 

comunicação, como Mielniczuk (2003, p. 39-55), mestre em Comunicação e Informação pela 

UFRGS e doutora em Comunicação e Culturas Contemporâneas pela UFBA, apresenta em sua 

tese Jornalismo na Web: uma contribuição para o estudo do formato da notícia na escrita 

hipertextual, através da listagem de seis características que se destacam no webjornalismo: 

1. A “Interatividade” trata do modo como o leitor participa do processo de consumo 

da notícia online, sendo mais que um receptor para se tornar um participante ativo - 

exemplos dessa possibilidade de interação são as enquetes, campos de comentários 

e fóruns de debate; 

2. A “Personalização” consiste na customização do conteúdo que possibilita um 

processo de individualização pelo leitor - este recurso se mostra presente na seleção 

de assuntos de interesse através da assinatura de newsletter, por exemplo; 

3. A “Hipertextualidade” é o recurso de interconectar textos através de links, 

possibilitando que o leitor tenha acesso a textos que apresentam informações 

adicionais, favoráveis ou não a respeito do tema; 

4. A “Multimidialidade” apresenta-se através da convergência de formatos das mídias 

tradicionais, ou seja: texto, imagem e som na narração de um fato jornalístico, 

trazendo como diferencial todas essas possibilidades midiáticas em um mesmo 

suporte, como por exemplo, a utilização de galerias fotográficas, de vídeos e 

infografias na cobertura jornalística, sem necessariamente estar ligado a uma 

matéria; 

5. A “Memória” está relacionada ao volume de informações disponíveis ao usuário, 

facilitando, por exemplo, o acesso a materiais antigos. Essa funcionalidade 

introduziu mudanças tanto na produção do jornalismo digital quanto na recepção 

desse material jornalístico; 

6. A “Instantaneidade” trata da rapidez com que as informações são atualizadas, 

diferentemente do jornal impresso ou mesmo digital. Na web jornalismo, 

constantemente, são acrescentadas informações de fatos que ocorrem em tempo real. 

Mas antes da web ser vista como um meio de comunicação legítimo para a distribuição 

de notícias, a (re) produção de conteúdo passou por uma série de etapas: a primeira compreende 
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a reprodução online das páginas da versão impressa de um jornal para, num segundo momento, 

o conteúdo ser adaptado para o meio digital, ainda sendo o mesmo da versão escrita do jornal 

impresso, mas possibilitando o recurso de hipertextualidade através da inserção de links. Já no 

modelo digital, os jornais possuem um layout pensado e criado para o meio online, sem 

necessariamente coexistir uma publicação impressa. Por fim, temos o website multimídia, onde 

as publicações fazem uso do máximo dos recursos possibilitados pelo meio, como a 

interatividade e a integração de áudio, vídeo e animações nas notícias (MIELNICKUZ, 2003, 

p. 32-39). 
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2. ESQUEMA DE INVESTIGAÇÃO 

Para o desenvolvimento das matérias e demais materiais multimídias utilizados na 

construção e alimentação do website “Mulheres que Dançam” foi realizada uma pesquisa 

documental, com leituras essenciais e complementares de livros, revistas, sites e teses indicados 

pelos orientadores e relacionados com o tema e a área do projeto; e pesquisa de campo com 

coleta de dados de representantes do público em estudo através de enquetes e entrevistas 

realizadas presencialmente e em plataformas digitais (formulários, aplicativos e e-mail). 

Para captação de imagens e áudios, foi necessária a utilização de gravador, câmera 

fotográfica e tripé, além de notebook com acesso à internet e softwares de edição, tais como 

Adobe Premiere, Windows Movie Maker, Microsof Power Point e Microsof Excel, dentre 

outros, que serão abordados mais especificamente no capítulo 3: Descrição do Produto. Todos 

os equipamentos utilizados são de propriedade da aluna-pesquisadora. 

2.1 Procedimentos metodológicos 

A primeira etapa do trabalho de pesquisa se deu de forma exploratória. A fim de refinar 

a delimitação do tema foi realizado um levantamento bibliográfico e pesquisas não 

padronizadas com amostras do público de interesse. Já com o tema delimitado, técnicas para 

coleta de dados foram adotadas, tais como questionários e fichamento das obras escolhidas para 

fundamentação teórica – pesquisa bibliográfica e documental, formada principalmente por 

livros e artigos científicos. 

Reuniões periódicas com os orientadores metodológicos e específicos foram realizadas 

durante toda a elaboração do relatório de fundamentação teórica e metodológica bem como a 

produção do website “Mulheres que Dançam”,  aqui designado como o produto jornalístico, a 

fim de prestar contas das etapas básicas do projeto, tais como: definição de pautas e entrevistas, 

apuração e checagem de dados, redação de matérias, captação e tratamento de imagens, dentre 

outros; além de sanar dúvidas relacionadas ao trabalho teórico, técnico e prático. 

Por tratar-se de um estudo que lida com campos de saberes distintos, o planejamento 

de pesquisa foi realizado de modo a possibilitar o trânsito entre as diferentes áreas apresentadas, 

desta forma, extraindo elementos que viessem a contribuir com a construção do referencial 

teórico estruturado por incursões nas relações entre dança, comunicação e cultura, colocando 

em discussão conceitos e ideias contemporâneas sobre o mesmo. A busca por tal 

interdisciplinaridade mostrou-se fundamental em um estudo que lida com um objeto de 
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pesquisa passível de ser analisado do ponto de vista cultural, religioso e filosófico, entre outros. 

A revisão bibliográfica foi realizada a partir de empréstimos em bibliotecas públicas locais. 

As principais referências trazem pesquisas acadêmicas com enfoque na dança tribal, 

tais como a monografia Processos de Hibridação na Dança Tribal: estratégias de 

transgressões em tempos de globalização contra hegemônica por Joline Teixeira Araújo de 

Andrade (2011) apresentada no curso de pós graduação em Estudos Contemporâneos sobre 

Dança da Universidade Federal da Bahia; e o artigo Sementes, espelhos, moedas, fibras: a 

bricolagem da dança tribal e uma nova expressão do sagrado feminino de Luciana Carlos 

Celestino (2008), apresentado na XVI Semana de Humanidades da Universidade Federal do 

Rio grande do Norte pelo curso de pós graduação em Ciências Sociais. Os trabalhos acadêmicos 

consultados foram adquiridos através de portais ou solicitados por e-mail. 

A obra Dance e Recrie o Mundo: A Força Criativa do Ventre da terapeuta Lucy Penna 

(1997) norteou as pesquisas sobre o tema, enquanto que a matéria especial Uma Imersão no 

Tribal da revista Shimmie aprofundou a visão da aluna-pesquisadora sobre o cenário da dança 

tribal no país. O website acadêmico “IdenTribal” de Luana Saturtino serviu como inspiração 

para o desenvolvimento do produto “Mulheres que Dançam”. Além disso, também foram 

consultadas matérias jornalísticas e reportagens em vídeo sobre a dança tribal. 

Com a definição do website como gênero propício para retratar a dança tribal, uma 

lista de obras sobre técnicas de web jornalismo e mídias digitais foi organizada. Deste modo, 

conhecer a história do jornalismo digital mostrou-se necessário para a realização do projeto. O 

referencial teórico de jornalismo cultural e web jornalismo baseou-se em sua maioria em aulas 

e palestras assistidas anteriormente, bem como a obra Cibercultura, tecnologia e vida social na 

cultura contemporânea de André Lemos (2002) e a tese Jornalismo na Web: uma contribuição 

para o estudo do formato da notícia na escrita hipertextual de Luciana Mielniczuk (2003), 

apresentada ao curso de doutorado em Comunicação e Culturas Contemporâneas da 

Universidade Federal da Bahia, além dos ebooks disponibilizados no portal Knight Center de 

jornalismo. 

Para a coleta dos dados necessários, a entrevista mostrou-se uma técnica adequada, ao 

levantar aspectos ligados ao grau de consciência profissional, ou seja, à percepção que os 

dançarinos possuem de sua atuação na intenção de comunicar algo ao público. Em suma, a 

entrevista, em suas diferentes aplicações, é uma técnica de interação social, de interpenetração 

informativa, que também pode servir à pluralização de vozes e à contribuição democrática da 

informação, quebrando assim isolamentos grupais, individuais e sociais (MEDINA, 2000, p. 
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8). Existe uma série de possibilidades na classificação das técnicas de entrevista, a autora lista 

5: conceitual, enquete, investigativa, confrontação e humanizado (MEDINA, 2000, p. 16 – 18). 

Pode-se dizer que, para a coleta de dados, foi utilizado preferencialmente a entrevista 

humanizada, descrita como uma “entrevista aberta que mergulha no outro para compreender 

seus conceitos, valores, comportamentos, histórico de vida”. 

As entrevistas realizadas estruturaram-se basicamente em torno das seguintes 

questões: 

a) Como você conheceu a dança tribal? 

b) Qual a sua visão sobre o cenário nacional da dança tribal atualmente? 

c) Quais as suas expectativas a longo prazo com relação à consolidação da dança 

tribal? 

As entrevistas foram conduzidas de modo a promover um diálogo entre a aluna-

pesquisadora e os entrevistados, conforme orienta Medina (2000, p. 5), desta forma, outras 

questões surgiram durante cada entrevista em particular. 

As entrevistas foram realizadas com recursos próprios, utilizando-se um gravador 

digital, câmera digital e notebook para edição. As matérias foram redigidas a partir da 

transcrição das gravações e organização dos dados obtidos. Quanto ao contato com as fontes, 

duas personagens foram abordadas pessoalmente, enquanto que as demais foram contatadas por 

e-mail ou telefone, totalizando 5 fontes consultadas. Um termo de autorização para a divulgação 

das informações e imagens foi assinado por todos os entrevistados. 

Informações coletadas em seminários e congressos frequentados, palestras e aulas 

assistidas, bem como acompanhamento de companhias de dança e eventos ao longo do curso 

de graduação em jornalismo também foram considerados na organização final do trabalho,  em 

especial as disciplinas de Estética e Histórica da Arte I e II, Antropologia, Sociologia e 

Filosofia, bem como as aulas práticas de Edição, Diagramação, Telejornalismo, Fotojornalismo 

e Radiojornalismo. Também, no ano de 2016, a aluna-pesquisadora desenvolveu um paper para 

a disciplina de Língua Portuguesa tendo como tema a influência das redes sociais nos 

relacionamentos interpessoais cujo material foi aproveitado no desenvolvimento do presente 

trabalho após a revisão bibliográfica que norteou a pesquisa. 

Das palestras, destaca-se Cyberpsicologia por Ariane Melo (2016), psicóloga 

especialista em gameficação; O Impacto da Internet e Novas Tecnologias na Produção de 

Conteúdo com Rafael Depieri (2015), graduado em Rádio e TV com atuação em 

Cinematografia; e Criatividade na Produção Online com Fábio Marra, editor de fotografia do 
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Jornal Folha de São Paulo, que, dentre os tópicos, abordou, principalmente, jornalismo digital, 

fotojornalismo e infografia. 

2.2 Fontes consultadas 

O portal “Mulheres que Dançam” traz entrevistas e depoimentos de agentes do estilo 

no país com diferentes motivações. A primeira entrevista realizada foi com a aluna Leandra 

Camargo Murado, com enfoque no estereótipo da dançarina “magra, linda e leve”, trazendo 

uma desconstrução do mesmo e visando, com isso, esclarecer tais pontos diante do público mais 

leigo. Em seguida, a fotógrafa Ana Harff, de Buenos Aires – ARG, cedeu uma entrevista por 

e-mail especificamente sobre a fotografia especializada em dança, fazendo uma ligação de 

diferentes linguagens artísticas e midiáticas. 

Com a produção e participação do Hafla Tribal Archive, uma confraternização de 

blogueiras realizada em 15 de abril de 2017 na Boutique Vintage Bistrô & Bar, em São 

Paulo/SP, foi oportuna a realização de uma entrevista em vídeo com a oficineira Ana Bueno 

sobre o workshop ministrado, que teve como propósito  apresentar e explorar as funções da 

psique através da prática da dança tribal, buscando extrair vivências para ter à disposição como 

uma ferramenta de auto estudo, seja a nível psicoemocional, corporal ou artístico. No mesmo 

evento, foi realizada também uma entrevista em áudio com Daniela Anjos, professora de dança 

tribal e sócia-proprietária do Espaço Romany, escola de danças étnicas, com enfoque nas 

diferenciações do American Tribal Style® e as expectativas quanto ao cenário do estilo. 

Para a produção da matéria sobre a mudança de identidade visual do Núcleo de Danças 

Kilma Farias, antigo “Studio Lunay”, a proprietária do mesmo foi abordada sobre as inovações 

do espaço. Kilma Farias é mestre em Ciências das Religiões, jornalista, licenciada em dança 

pela UFPB (Universidade Federal da Paraíba), membro do grupo de pesquisa 

NEPCênico/CCTA/UFPB (Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre o Corpo Cênico) e filiada à 

FAEB (Federação de Arte Educadores do Brasil) e traz importantes contribuições para a cena 

tribal brasileira, assim como Paula Braz, diretora da Cia Shaman Tribal, uma das principais 

referências do estilo no país, com mais de dez anos de tradição, abordada pelo mais recente 

trabalho do grupo, o espetáculo musical “Sororitas” que exalta o empoderamento feminino 

através da representação artística, apresentado no festival Mundo de Oz (Aparecida/SP) em 23 

de abril de 2017, no qual a aluna-pesquisadora esteve presente para coleta de material – registros 

fotográficos e em vídeo do espetáculo citado e de outras apresentações de música e dança de 

fusão étnica. 
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Por último, foi colhido o depoimento de Isabel Botelho (Bragança Paulista/SP) sobre 

sua trajetória na dança tribal, iniciada em 2013, culminando na realização do 1º encontro de 

dança tribal de Bragança Paulista/SP. Os dançarinos Quin Roki e Marcelo Justino, sendo este 

último também pesquisador em tribal brasil, foram abordados acerca da crescente participação 

masculina na dança tribal. Joline Andrade, bailarina e especialista em Estudos Contemporâneos 

sobre Dança pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), também foi de grande importância 

para a realização do presente trabalho, prestando suporte e sanando dúvidas acerca de suas 

publicações consultadas. 
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3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

Somando 30 páginas, o conteúdo do website “Mulheres que Dançam” é apresentado 

em diferentes formatos, contendo elementos textuais e audiovisuais que ressaltam o recurso de 

multimidialidade que a plataforma digital oferece, incluindo resenhas, artigos e notícias sobre 

produções artísticas em dança tribal bem como entrevistas e depoimentos de agentes e 

precursores do estilo no país. 

3.1 Características básicas 

Desenvolvido com o subdomínio “http://tribalarchive.com/mulheresquedancam”, o 

portal fez uso de hospedagem compartilhada para que fosse construído sob a plataforma 

WordPress.org. O tema “IsleMag”, escolhido para o website, apresenta uma identidade visual 

própria de revistas digitais, com riqueza de cores e página inicial personalizada, contendo 

diferentes menus de navegação, slideshow2 com as publicações recentes e as demais 

publicações classificadas por categoria, além de coluna lateral e rodapé com widgets3 

funcionais. 

  

                                                 
2 Projeção, exposição e/ou apresentação de quadros de imagens sequenciais com efeitos de transição. 
3 Componente de uma interface gráfica do usuário (GUI) que permite a interação por meio de elementos 

gráficos como ícones e outros indicadores visuais, descritos como aplicativos de funcionalidade limitada/auxiliar.  
Para saber mais, consulte o Guia de Ferramentas Digitais para Jornalistas 2.0 (CRUCIANELLI, 2010). 

FIGURA 3: PÁGINA INICIAL DO PORTAL "MULHERES QUE DANÇAM" 



29 
 

3.1.1 Mapa do Site 

• Página Inicial 

o Links para redes sociais 

o Menu Superior 

 “Sobre”: apresentação do projeto 

 “Contato”: formulário de contato e endereço de e-mail 

o Menu Principal 

 “Início” 

 “Galeria”: arquivos de mídia (áudios e vídeos) utilizados no website 

 “Guia”: mapeamento de escolas, atelier e grupos de dança tribal 

 “Glossário”: desambiguação das principais vertentes da dança tribal 

 “Agenda”: calendário de eventos, festivais e congressos sobre dança 

tribal 

• Slideshow com as postagens mais recentes em destaque 

• Postagens por categoria: 

o Notícias 

 “Brasileiras se destacam em concurso online” 

 “Novo núcleo de dança de Kilma Farias” 

 “Festival Mundo de Oz recebe diferentes vertentes da dança tribal” 

o Entrevistas 

 “Pérola do Tribal: depoimento de Isabel Botelho” 

 “Caçadora de Tornados: entrevista com Ana Harff” 

 “Magra, Linda e Leve: entrevista com Leandra Muraro” 

 “Para’ dançar tribal fusion tem que saber ATS?: entrevista com Dany 

Anjos” 

o Resenhas 

 “Bragança Paulista recebe 1º encontro de dança tribal” 

 “Shaman Tribal apresenta: espetáculo Sororitas” 

 “Os tipos psicológicos de Jung aplicados à dança tribal: workshop com 

Anath Nagendra” 

o Artigos 

 “Projeto Vídeo & Dança” 

 “Dança e Tecnologia” 
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 “O Mito da Fusão Cigana” 

 “O Tribal como Dança Sagrada” 

 “Homens na Dança” 

• Coluna lateral 

o Buscador 

o Nuvem de tags 

o Enquete 

o Agenda com os próximos eventos 

o Publicações recentes 

o Formulário de inscrição para newsletter 

• Rodapé 

o Links para redes sociais 

o Mapa do site 

o Nuvem de tags 

o Expediente 

o Menu Inferior 

 “Termos de Uso”: termo de responsabilidade e políticas de uso 

 “Notas da Autora”: agradecimentos 

3.1.2 Identidade Visual 

Para compor a identidade visual do website foi criado uma vinheta em áudio e vídeo 

para ser utilizada nos arquivos de mídia correspondentes bem como um logotipo acompanhado 

de um símbolo, com uma tipografia cursiva. O cabeçalho do website traz o logotipo e um banner 

com o recorte da fotografia de uma mulher envolta numa mandala digital. As cores azul e rosa 

foram privilegiadas no layout e criações das artes digitais, bem como as variações que 

compreende a paleta, dentre elas, o roxo e o verde. Para a vinheta, foram utilizados recortes de 

músicas étnicas acompanhadas da locução “mulheres que dançam”. Todos os elementos 

audiovisuais foram pensados de modo a ressaltar a feminilidade do website, criando assim uma 

empatia com o público principal. O título, “Mulhres que Dançam”, traz uma analogia à obra 

“Mulheres que Correm com os Lobos”, de Clarissa Pinkola Estés.  

FIGURA 4: LOGOTIPO MULHERES QUE DANÇAM 
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3.2 Edição 

O website “Mulheres que Dançam” soma 30 páginas que incluem um acervo digital 

composto por 3 arquivos de áudio e 3 arquivos de vídeos autorais, além de fotografias e 

ilustrações de terceiros, a quem foi atribuído os devidos créditos. Todo o material escrito foi 

editado previamente no Microsoft Word antes de serem adequados à plataforma digital, 

enquanto que os áudios e vídeos digitais foram editados com o software Windows Movie 

Maker, assim como a vinheta em áudio e vídeo utilizada na identidade visual do website. 

3.2.1 Áudios Digitais 

Segundo Briggs (2013, p. 72), muitos artigos para a web podem ser melhorados com 

a ajuda de clipes de áudio. O barateamento de gravadores de áudio digital facilitou a inclusão 

deste formato de mídia nas reportagens para a web, tornando-a mais atrativa para os leitores. 

Se você é um repórter, você entrevista pessoas. Claro que você pode 
transcrever as melhores declarações e imprimi-las, mas será que você 
estará publicando uma reportagem que possa ser considerada detalhada 
e completa? Se uma de suas fontes desenvolve um importante tópico, 
você vai reescrevê-lo para evitar uma longa citação? Se alguém disse 
alguma coisa com emoção ou sentimento você vai transferir isto para o 
texto? 

O processo de edição de áudios digitais compreende criação de pauta, gravação de 

áudio, edição e, por fim, veiculação da mídia. Na edição, foram eliminadas as partes que não 

ficaram bem gravadas, com ruídos ou silêncios prolongados; e acrescentada vinhetas e músicas 

de fundo. Deste modo, entrevistas, depoimentos e programas de áudio (podcasts4) foram 

produzidos visando serem mais um atrativo às preferências do leitor e ouvinte. 

3.2.2 Fotos Digitais 

A proliferação de câmeras digitais fez com que as fotos se tornassem um recurso 

adicional na publicação de notícias na web, como Briggs (2013, p. 90) apresenta a seguir: 

Já que fazer jornalismo é disponibilizar informação para os leitores, se 
agregarmos fotos à informação vamos ter um bom jornalismo. Fotos 
são informação, assim se você é um repórter, você será ainda melhor se 
aprender a fotografar. Isto não vai substituir o trabalho fotográfico de 
um profissional, mas você ficará valorizado se for capaz de tirar fotos 
básicas para todas as matérias que normalmente não são acompanhadas 
de arte. 

                                                 
4 O termo podcast, Playable On Demand + broadcast, pode significar tanto o formato de conteúdo como 

o sistema de exibição. 
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Para a captura de imagens foram utilizadas uma câmera digital Sony Cyber-Shoot, 

uma câmera semi-profissional Nikon Coolpix, além do recurso de câmera integrada de um 

smartphone Sansung. Posteriormente, as imagens receberam ajustes de brilho e contraste, bem 

como recortes e enquadramento, em editor de imagens próprio do Windows ou do WordPress, 

para que ficasse compatível com o veículo. 

3.2.3 Vídeos Digitais 

A qualidade do vídeo-jornalismo feito pelos jornais melhorou consideravelmente nos 

últimos anos. Ao invés de serem transmitidos pela televisão, no entanto, muitos desses vídeos 

são publicados na web. O surgimento de câmeras de vídeo digitais baratas e de softwares 

gratuitos para edição provocou um crescimento rápido no setor de vídeos no estilo 

documentário (BRIGGS, 2013, p. 91). 

Para a produção dos vídeos, foram concebidos roteiros de gravação e edição, 

filmagem, edição do material com seleção de cenas, inclusão de músicas, vinhetas, créditos e 

locução em off. Todas as imagens, bem como os áudios, foram editados na plataforma Windows 

Movie Maker. Para a gravação, foi necessária a utilização de uma câmera digital semi-

profissional Nikon Coolpix e um tripé. 

3.3 Linguagem empregada 

Com exceção dos artigos opinativos, no qual foi empregada uma linguagem mais 

subjetiva, todas as matérias do website “Mulheres que Dançam” foram redigidas sob a 

linguagem jornalística, em que predominam algumas características: objetividade, simplicidade 

e imparcialidade. Frases curtas, uso de ordem direta da língua e subtítulos também foram 

adotados na construção do texto, além de técnicas de otimização do texto para a web, 

privilegiando o posicionamento nos resultados de busca. Na transcrição das entrevistas em 

formato perfil, foi preferível a linguagem narrativa, conferindo maior ritmo aos fatos, assim 

como linearidade. Todas as matérias foram narradas na terceira pessoa do singular. 

3.4 Público-alvo 

O público-alvo abrange estudantes, pesquisadores e profissionais do meio acadêmico, 

midiático e artístico das áreas de Ciências Humanas e Sociais, Artes e Comunicação. O público-

alvo potencial delimita pessoas ligadas à prática da dança, em específico a dança tribal, bem 

como ao web jornalismo e ao jornalismo cultural. 
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3.5 Publicação/divulgação 

O website “Mulheres que Dançam” foi publicado na plataforma WordPress.org sob o 

subdomínio “tribalarchive.com/mulheresquedancam” através de um plano de hospedagem 

compartilhado. As mídias apresentadas foram publicadas em redes sociais e integradas ao 

website: os vídeos foram disponibilizados no YouTube, e os áudios disponibilizados no 

SoundCloud. A divulgação de todo material se deu por meio das redes sociais: além da 

veiculação nas mídias citadas, os artigos também foram compartilhados no Facebook, 

Instagram, Whatsapp, Twitter e enviados por e-mail. 

É inegável que monitorar as redes sociais é um dos grandes recursos que os jornalistas 

atuais possuem para saber quais são os assuntos que interessam no momento, encontrar fontes 

e até mesmo conteúdo como fotos e vídeos para complementar uma matéria. No e-book 

Ferramentas Digitais para Jornalistas 2.0”, a jornalista argentina Crucianelli (2010, p. 46) traz 

um guia instrutivo do uso de ferramentais digitais, incluindo um capítulo dedicado ao 

jornalismo de dados e os melhores usos das redes sociais, em especial o Twitter e o Facebook. 

Os perfis das duas redes [Twitter e Facebook] são completamente 
diferentes: enquanto a primeira concentra-se em informações em tempo 
real: é acelerada, vertiginosa e sintética; a segunda é mais reflexiva. Ela 
permite o diálogo, a troca de ideias e exige que o jornalista se envolva 
com o público e interaja com ele para que seja percebido um grau de 
comprometimento com assuntos relevantes e atuais. 

Nos últimos anos, o Twitter mostrou-se uma ferramenta muito útil visto sua 

capacidade de distribuir notícias de última hora, uma vez que é um meio simples e ágil. A autora 

aconselha utilizá-lo também para acompanhar portais e pessoas públicas. Quanto ao Facebook, 

o recomendável é separar a vida pessoal e profissional através do recurso de criação de páginas 

públicas, como Crucianelli (et seq.) explica brevemente: “[...] O profissional de mídia existe 

como pessoa pública e não é, portanto, aconselhável aceitar como ‘amigo’ gente que ele não 

conhece.” 

Posteriormente à conclusão do projeto, o mesmo se encontra disponível online e no 

acervo da biblioteca da Faculdade Campo Limpo Paulista para consulta e empréstimo, servindo 

de apoio para projetos futuros e paralelos de estudantes e pesquisadores de áreas correlatas, 

seguindo um dos propósitos para a realização deste estudo. 
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3.6 Orçamento 

Não houve gastos com equipamentos, visto que todo material técnico utilizado é de 

propriedade da aluna-pesquisadora. Para desenvolvimento do website, um profissional da área 

foi consultado durante todo o processo, de forma amigável, não incidindo custos sobre o 

mesmo. Os eventos cobertos para produção de conteúdo tiveram participação ativa da aluna-

pesquisadora na organização, sendo sanados os custos com entrada, estacionamento e, em casos 

específicos, alimentação. Também não houve gastos com impressão, xerox ou gravações em 

CD, pois os mesmos foram realizados com suporte de espaços públicos. 

 

Evento: Hafla Tribal Archive (Workshop e Mostra de Dança) 

Data: 15 de abril de 2017 

Local: Boutique Vintage Brechó & Bar – São Paulo/SP 

Gastos: Entrada: isento 

Combustível: R$50,00 

Pedágio: R$35,00 

Refeição: R$30,00 

Evento: Mundo de Oz – Festival de Cultura, Música, Artes e Ecologia 

Data: 20 a 23 de abril de 2017 

Local: Fazenda Bonfim – Aparecida/SP 

Gastos: Entrada: isento 

Estacionamento: isento 

Combustível: R$200,00 

Pedágio: R$50,00 

Alimentação: R$100,00 

Evento: 1º Encontro de Dança Tribal de Bragança Paulista/SP 

Data: 03 de Junho de 2017 

Local: Centro Cultural Geraldo Pereira – Bragança Paulista/SP 

Gastos: Combustível: R$50,00 

Pedágio: R$15,00 

Refeição: isento 

 

Total: R$530,00 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Houve um período de muita tensão no Brasil em que, incompreendida, as dançarinas 

de tribal se dividiram por defenderem opiniões contraditórias entre as que praticavam a dança 

de forma tradicionalista e as que desenvolviam seus próprios estilos de fusão com liberdade e 

autonomia. Se não fosse o bastante, devido a essa confusão quanto aos fundamentos da dança 

tribal, o estilo tornou-se mal visto pela comunidade da dança do ventre, que se ressentiam de 

serem comparadas às de tribal, sendo que, em conclusão, todas fazem parte de uma única 

“tribo”: todas são da dança do ventre. A princípio, o presente trabalho surgiu com o propósito 

de reunir as informações acerca da dança tribal num livro-reportagem, todavia, o projeto passou 

por adequações de formato para atender às necessidades que se tornaram prioridade em visão 

da aluna-pesquisadora: falar da dança como uma arte que une as mulheres com ideais em 

comum. 

Numa era de cultura digital, as artes ressurgem como uma forma de resgatar a essência 

humana e sua relação com o natural. O artesanato, bem como o orgânico, se revalorizou, e é 

preciso reaprender a respeitar o tempo, a ordem natural das coisas, em especial o tempo do 

corpo e da mente. Numa era de comunicação líquida e expressão livre, argumentos não faltam, 

e as mídias sociais são a porta de entrada para expor pensamentos e opiniões, ainda que erráticas 

e moralistas. Com isso, a comunicação por gestos e olhares ficou em segundo plano, e o 

movimento corporal tornou-se necessidade no dia a dia. Em meio a discursos e protestos em 

um caos urbano, meditar e se conectar com a natureza e o chamado divino interior, reordenar 

os sistemas internos, buscando o equilíbrio entre o sagrado e o profano, para muitas praticantes 

da dança tribal é uma benção. 

Comunicação se faz por um processo de construção. Com o advento das mídias sociais, 

fazê-la com integridade e eficiência tornou-se um trabalho árduo – não é todos que obtém 

reconhecimento no meio. Desta forma, ao possibilitar interações, questionamentos e debates 

sobre a prática e produções na dança tribal, pode-se dizer que o objetivo do presente trabalho 

foi cumprido. Todavia, ainda é necessário maior engajamento pelas próprias profissionais e 

especialistas do meio, pois somente estas poderão reafirmar e manter atualizadas as pesquisas 

desenvolvidas sobre a dança tribal. E cabe aos profissionais de comunicação, em especial os 

produtores de conteúdo, independente do formato utilizado, levar a informação com clareza e 

imparcialidade ao público que surge com a expansão do estilo.  
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Várzea Paulista, 25 de abril de 2017. 

 

Eu, Melissa Fernanda de Oliveira Cézar, brasileira, solteira, portadora do RG 59.933.831-

3, residente e domiciliada à rua do Tanque Velho nº 344 apto 1 – Várzea Paulista/SP, declaro 

para os devidos fins, que todas as imagens e entrevistas captadas serão utilizadas com 

responsabilidade e respeito, conforme acertado com os entrevistados. 

A carta de cessão de direitos de entrevista e imagem deverá ser assinada por todos os 

entrevistados, uma vez que faz parte das exigências da Faculdade Campo Limpo Paulista 

(Faccamp) para a realização do Projeto Experimental de conclusão do Curso de Jornalismo. 

Este termo de compromisso é a garantia de que as entrevistas e imagens captadas serão 

utilizadas apenas por nós. 

 

____________________________ 

MELISSA FERNANDA DE OLIVEIRA CÉZAR 

RG 59.933.831-3 
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