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Palavra do Editor
Caros Amigos, 

É sempre muito bom poder lhes es-
crever. 

Como sempre, gostaria de agrade-
cer à todos que enviaram e-mails e 
mensagens através de nosso blog, 
nos parabenizando e enviando su-
gestões, é muito bom ter o reco-
nhecimento de um trabalho e ver 
que vocês estão acompanhando. 
Estamos com novidades nesta edi-
ção, a primeira delas e acho que a 
mais importante é a mudança do 
nome para Dance Klass News. Esta 
mudança se fez necessária devido a 
um reposicionamento do jornal no 
mercado.

Outra novidade e essa inédita é a 
criação de uma página voltada para 
o público infantil, que até hoje nun-
ca foi lembrado e agora vai poder 
saber a história dos ballets de for-
ma divertida e educativa e outras 
atividades. Estaremos publicando 
também desenhos enviados por lei-
tores mirins.

Temos a volta da coreógrafa e pro-
fessora Carla Martins, nos falando 
sobre possibilidades de mercado de 
trabalho.

Fico extremamente feliz em publicar 
a matéria COMO ESCOLHER SUA 
SAPATILHA DE PONTA, do nosso 
querido amigo, o fisioterapeuta José 
Luiz, que sofreu um grave acidente, 
mas graça à Deus ele já esta em 
casa se recuperando e em breve 
voltando a ativa.

Fomos até a Cidade do Samba para 
descobrir o “Segredo” para 2011 da 
comissão de frente da Unidos da Ti-
juca, conversamos com os Bailarinos 
do Theatro Municipal Priscila Motta 
e Rodrigo Negri sobre o sucesso do 

seu trabalho e os planos para 2011. 
A entrevista completa você encon-
tra no nosso blog. Em falar em Ci-
dade do Samba, não posso deixar 
de falar sobre o trágico incêndio 
que destruiu o trabalho de algumas 
escolas, mas tenho plena certeza 
que com muita garra e a determina-
ção que este pessoal tem, eles vão 
conseguir superar este obstáculo e 
mostrar, talvez não da forma que 
queriam, mas de uma forma hon-
rosa e brilhante seu trabalho e sua 
arte. Boa Sorte à todos

Espero que gostem das matérias 
e se quiserem obter mais detalhes 
sobre elas, ou até mesmo sugerir 
algum outro assunto, envie um e-
mail para nosso endereço, kerche-
ekerchenews@gmail.com, não se 
esqueçam de enviar também os de-
senhos de seus filhos, ele pode sair 
na próxima edição. A resposta para 
o jogo dos sete erros , assim como 
o jornal, estão disponíveis em nos-
so blog http://kercheekerchenews.
wordpress.com 
Boa Leitura e até o próximo.

Yuri Kraszczuk

Yuri Kraszczuk

Espaço do Leitor
Você pode entrar em contato conosco através do nosso blog.

Acesse o Blog, entre no Facebook e siga-nos no Twitter.
E não de esqueça! Mande sugestões de matérias, opniões, dúvidas e 

críticas para o e-mail: kercheekerchenews@gmail.com
http://kercheekerchenews.wordpress.com

www.facebook.com/kercheekerche
http://twitter.com/KercheeKerche
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1. EFEITOS ANTROPOMÉTRICOS E 
NEUROMUSCULARES:

a. Diminuição da gordura corporal
b. Incremento da massa muscular
c. Incremento da força muscular
d. Incremento da densidade óssea
e. Otimização da atividade cerebral 
- fortalecimento do tecido conetivo
f. Incremento da flexibilidade

2. EFEITOS METABÓLICOS:

a. Aumento do volume sistólico
b. Diminuição da freqüência cardía-
ca em repouso e no trabalho sub-
máximo
c. Aumento da potência aeróbica 
(vo2 máx.) 10-30%
d. Aumento da ventilação pulmonar
e. Diminuição da pressão arterial
f. Melhora do perfil lipídico
g. Melhora a sensibilidade à insu-
lina

3. EFEITOS PSICOLÓGICOS: 

a. Melhora do auto-conceito
b. Melhora da auto-estima
c. Melhora da imagem corporal
d. Diminuição do estresse e da an-
siedade
e. Melhora da tensão muscular e da 
insônia 
g. Diminuição do consumo de me-
dicamentos
h. Melhora das funções cognitivas e 
da socialização

Além destes efeitos gerais, a dan-
ça de salão tem se mostrado de 
grande valia como auxílio aos tra-
tamentos para controle e prevenção 
de doenças como diabetes, enfer-

midade cardíaca, hipertensão, ar-
teriosclerose, varizes, enfermidades 
respiratórias, artrose, artrite, dores 
crônicas e desordens mentais ou 
psicológicas.
 
Nota-se também um aumento da 
procura por escolas de dança de 
salão por recomendação médica e 
de professores de Ed. Física. 
A dança de salão é uma atividade 
completa que propicia além de lazer 
e diversão, uma série de incremen-
tos na qualidade de vida, atuando 
na área social, através da formação 
de grupos que se reúnem para dan-
çar, ir a bailes e eventos, aproximan-
do os casais, irmãos, adolescentes, 
pais e filhos, pois é uma atividade 
sem distinção de faixa etária, sendo 
comum que as famílias freqüentem 
juntas as aulas. 
Por sua contribuição para a dimi-
nuição do estresse ao mesmo tem-
po que eleva a auto-estima é um 
grande incremento à vida pessoal, 
melhorando o humor, combatendo 

Benefícios da Melhor Atividade Física, 
a Dança de Salão

Só DançaColuna do Florião
por Luís Florião

Luís Florião

“A atividade física é 
um direito de todos e 
uma necessidade bá-

sica.” – Unesco

a insônia, aumentando a libido e 
também a produtividade e freqüên-
cia no trabalho.
Ao incentivar uma melhor postura 
física, a dança proporciona um me-
lhor funcionamento dos órgãos in-
ternos resultando numa vida muito 
mais saudável e feliz (dançar libe-
ra endorfinas) com efeitos positivos 
para: coração, pulmão, intestinos, 
estômago, pele, cabelos, articula-
ções, humor, elasticidade, equilíbrio, 
flexibilidade, pressão arterial, peso, 
musculatura, sistema imunológico 
etc. 
“A atividade física é um direito de 
todos e uma necessidade básica.” 
– Unesco
“Muito mais que atividade física, a 
dança de salão é uma arte comple-
ta, com benefícios para a mente e 
o corpo.” – Luís Florião

A Promoção Universo Encantado 
Só Dança foi assim intitulada por 
incluir, no roteiro principal da pre-
miação, a Universal Studios e os 
parques temáticos de Orlando. Mas, 
essa campanha, que tem como fi-
nalidade premiar bailarinos, lojistas, 
vendedores, professores e donos de 
escolas com viagens aos Estados 
Unidos, além de proporcionar aos 
vencedores muita diversão no rotei-
ro principal também vai oferecer um 
intercâmbio de conhecimento com a 
visita programada à conceituada es-
cola de dança Harid Conservatory, 
sediada em Boca Raton, Flórida. 

A equipe Só Dança dos Estados 
Unidos vai recepcionar e acompa-
nhar os brasileiros no passeio, que 
começa com um café da manhã, 
na sede da empresa em Deerfield 
Beach. 

A campanha, que teve início em 
2010 já premiou quatro participan-
tes durante o 18º Passo de Arte 
de Indaiatuba e o 28º Festival de 
Dança de Joinville: Isabela Barros 
Diniz, de Belo Horizonte, Rosana Be-
natti, de Sorocaba, Claudia Pereira, 
de Campinas, e Elenice Gomes da 
Silva, de Curitiba. 

No dia 28 de maio deste ano se-
rão encerradas as participações, e 
o sorteio está marcado para oito de 
julho. Os ganhadores terão pouco 
mais de três meses para providen-
ciarem os passaportes e vistos, pois 
a viagem, com saída de Guarulhos/
SP, será em 10 de outubro e o re-
torno, saindo de Orlando, está pre-
visto para o dia 16 daquele mês.

Para concorrer ao prêmio, que é 
pessoal e intransferível, é necessário 
seguir algumas regras: ser maior de 
12 anos, adquirir produtos Só Dança 
nas lojas participantes da promoção 

O mundo encantado da 
alegria e da fantasia!

e preencher corretamente o cupom, 
respondendo à pergunta: “Qual é a 
marca brasileira de produtos para 
dança reconhecida pela qualidade 
e presente em mais de 30 países 
dos cinco continentes?”. Um único 
cupom vai sortear o bailarino/con-
sumidor, o professor de dança que 
ele indicar, o vendedor e o lojista. 

Importante: você que é aluno pode 
ajudar sua escola e ser premiada 
também! Para isso é só solicitar os 
selos adesivos junto ao vendedor e 
colá-los no cartaz que está afixado 
na sua escola. 

Mais informações no site:
www.promocaosodanca.com

Participe!

Você pode ser um dos felizardos 
que viverão dias incrivelmente ines-
quecíveis no mundo encantado da 
fantasia e da alegria nos Estados 
Unidos com tudo pago pela Só 
Dança!



Saúde

Uma das perguntas mais comuns 
que me fazem sempre é: Qual é a 
melhor sapatilha de ponta?
Isto é uma pergunta de difícil res-
posta, até porque, a melhor, em 
geral, é a que você já esta acos-
tumada a usar. Trocar de marcas 
de sapatilha de ponta, sempre exige 
uma cerca adaptação ao novo mo-
delo. Mas existem alguns parâme-
tros que podemos adotar para uma 
melhor escolha.
1º - Qualquer que seja a marca, o 
fabricante deve lhe oferecer opções 
de variedades de modelos para os 
diversos tipos de pé, escala de me-
didas de tamanho de número e nú-
mero e meio, exemplo, número 37 
e 37 ½.
2º - A  palmilha de cada modelo 
deve ter variações no grau de dure-
za, para poder adaptar-se a curva-
tura do peito de pé, peso da bailari-
na, força do pé  e nível técnico. 
3º - É desejável também, que ofere-
ça modelos para o nível de inician-
tes, intermediários e adiantados, e 
assim a bailarina evolui sem a ne-
cessidade de trocar de marca.
4º - Um site na Internet, oferecendo 
informações mais técnicas de cada 
modelo, é tido como um padrão a 
ser seguido atualmente.
 Ao ajudarmos uma bailarina 
na escolha da sapatilha, de uma  
maneira simplista, avaliamos quatro 
itens:
1. A terminação dos pés (Pé Egíp-
cio-Grego-Polinésio), que definirá o 
modelo da sapatilha
2. O peito do pé (eixo lateral) ver-
sus palmilha,
3. O peso,
4. O nível técnico. 

Como escolher sua Sapatilha de Ponta

“Sapatilhas duram  em 
média de 3 a 6 meses 
para iniciantes, 1 a 2 
meses para adianta-
do em diante”

TIPOS DE PÉ
O primeiro passo na escolha da sa-
patilha é definir o tipo de pé da 
bailarina
Os pés podem ser categorizados 
em três grupos distintos segundo 
a terminação dos dedos.   Pés tipo 
Grego (A),    Egípcio (B) e   Qua-
drado ou Polinésio (C).

O traço preto faz referencia ao 
apoio que o Box dará aos dedos.

Ao examinarmos o pé, devemos fa-
zer uma compressão, com a mão,  
nas bordas laterais do pé, a fim de 
ter uma idéia de como o pé vai 
ficar quando sofrer a compressão 
do Box, e assim identificar melhor o 
formato do pé. Para cada formato 
de pé, existe um modelo de sapa-
tilha.

PEITO DE PÉ VERSUS PALMILHA
A regra aqui é, quanto mais peito 
de pé, mais dura a palmilha; quanto 
menos peito de pé, mais macia a 
palmilha.   A força do pé também 
deve ser considerada, porém per-
cebo que as pessoas não têm a 
menor idéia do que é um pé forte; 
tanto que, é comum ouvir que a sa-
patiha quebra por que o pé é muito 
forte, o que raramente é verdade.
Com relação ao tamanho da pal-
milha, o padrão atual é ¾, porém, 
alunas com muito peito de pé, po-
dem usar palmilhas inteiras, o con-
trário quase nunca, salva nos casos 
de sapatilha iniciante com palmilha 
inteira, nestes casos, apesar da pal-
milha ser inteira, toda a sapatilha é 
mais macia, inclusive a palmilha.
Outro aspecto a ser considerado é 
o eixo de apoio ideal. Na figura (A) 
temos o eixo ideal, onde o centro 
do tornozelo alinha-se  em linha 
reta com o s dedos; nesta situa-
ção podemos escolher a sapatilha 

segundo a força do pé, ou o  nível 
técnico da bailarina. Na figura (B) , 
temos a situação em que o pé tem 
pouco peito de pé, impedindo que a 
bailarina tenha um bom alinhamento 
e equilíbrio na ponta, nesta caso, 
usamos uma palmilha macia, que 
não seja uma resistência para subir 
na ponta. Na figura (C), temos o pé 
com muito peito de pé, e que vai 
além do eixo ideal, nestes casos, 
damos preferência para palmilhas 
mais duras, a fim de segurar o pé, 
e evitar que os dedos saiam do Box 
ao subir rapidamente.

José Luiz Bastos Melo é Bailarino, 
Fisioterapeuta especializado em Dança e 

Consciência Corporal

A B

C

A B C

O PESO
Quanto ao peso da bailarina, só 
existe uma regra. Bailarina tem que 
ser magra.
Qualquer tentativa de usar sapati-
lha de ponta com peso acima da 
média, gera uma sobrecarga nociva 
aos pés.
Mas vamos às regras para facilitar:
- Magrinha: sapatilha macia, com 
palmilha macia,
- Nem magra, nem gorda: Palmilha 
normal ou reforçada,
- Gordinha ou muito alta (pesada): 
Palmilha reforçada ou super refor-
çada.
OBS.:  Quando temos a mescla de 
fatores divergentes, como por exem-
plo: pouco peito de pé (palmilha 
macia), com muito peso (palmilha 
reforçada); a sugestão é optar por  
palmilha reforçada.

NIVEL TÉCNICO
Não tem muito mistério.
- Iniciantes: Usar sapatilhas para ini-
ciantes, que geralmente são sapati-
lhas macias, palmilhas inteiras ou 
três quartos, com solas de mesmo 
tamanhos.
- Adiantado ou Profissionais: São 
sapatilhas mais firmes, geralmente 
com palmilhas de tamanho ¾  ou 
½  no caso das profissionais.
Neste caso não significa que uma 
menina não possa usar uma sapa-
tilha profissional caso queira, pode, 
mas terá que ter um pé forte e um 
bom nível técnico.
Podemos colocar uma sapatilha pro-
fissional em uma iniciante ?

Sim podemos, pois há casos como, 
por exemplo,  uma menina com o 
pé muito largo,  e como não há sa-
patilha iniciante com Box quadrado, 
colocamos uma Nikya ou Anne mas 
com uma palmilha do tipo “S” (Soft), 
para compensar. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
•Não é unicamente a dureza da pal-
milha que dará a durabilidade da 
sapatilha. Fatores como modo de 
uso e conservação da sapatilha te-
rão maior importância. 

•Não guardar a sapatilha em sacos 
plásticos, pois o suor fará com que 
a sapatilha amoleça rapidamente. 

•Orientar as alunas para não dei-
xar as ponteiras dentro da sapatilha 
após o uso, pelo mesmo motivo ex-
posto acima.

•Sapatilha adora sol, após cada uso, 
devemos deixá-la secar ao sol 

. Isto ajudará a manté-la dura por 
mais tempo.

•Evite “quebrar” a sapatilha debaixo 
de moveis ou pianos. Isto só ace-
lera o amolecimento da mesma. A 
sapatilha deve ser moldada no pé 
com o uso, ou levemente amassada 
a sola na altura da curvatura do 
peito do  pé.

•Não ficar limpando  com álcool ou 
Veja, ou usando maquiagem para 
esconder a sujeira. O melhor é usar 
uma meia por cima da sapatilha, 
isto manterá a sapatilha limpa até 
o espetáculo.

•Sapatilhas duram  em média de 3 
a 6 meses para iniciantes, 1 a 2 
meses para adiantado em diante, 
podendo durar até 2 semanas no 
caso de profissionais .  Lembrando 
que vários fatores interferem na du-
rabilidade, sendo o mais importante 
o modo de uso.

por José Luiz Bastos Melo



Entrevista

O Dance Klass News foi até a Cidade do Samba, na Gamboa, no Rio, 
para entrevistar dois dos melhores frutos do Carnaval carioca de 
2010: Rodrigo Negri e Priscilla Mota. Vindos do Theatro Municipal, os 
dois coreografaram a comissão de frente que explodiu na Sapucaí: 
com “O Segredo” como tema do enredo, a rápida troca de roupa da 
Unidos da Tijuca em plena avenida surpreendeu a todos. Confira, na 
íntegra, qual foi a trajetória secreta do grupo e o que o casal de 
coreógrafos anda guardando na manga pra este ano.

DK: Como vocês tiveram essa idéia 
do “Segredo”?
RN: O Paulo veio com a proposta 
de trazer o ilusionismo na comissão 
de frente.
PM: Primeiro surgiu o enredo dele, 
que era o Segredo abordado de di-
versas maneiras. Para abrir o desfile 
ele quis o ilusionismo porque todo 
mágico tem um grande segredo. E 
só poderíamos sintetizar o desfile 
inteiro na comissão de frente por 
meio da mágica. Esse seria o nos-
so tema. A partir daí começamos a 
estudar várias maneiras de trazer 
o ilusionismo para avenida, só que 
isso num palco aberto como a Sa-
pucaí é muito complicado. Todo má-
gico tem um fundo falso, uma coisa 
na manga, e como fazer isso sendo 
observado por todos os lados? En-
tão optamos por este truque que foi 
muito difícil de fazer principalmente 
por causa do palco aberto, mas um 
dos mais possíveis.

DK: De onde saiu esse truque?
RN: Na verdade veio num estalo. 
Em um programa de televisão, anos 
atrás, num desses quadros de má-
gica, apareceu o quick change, feito 
por um casal de Las Vegas. Isso me 
marcou muito. E quando veio essa 
idéia a gente se lembrou desse tru-
que e mandamos os vídeos para ele 
(Paulo Barros). Esse nem era nosso 
plano A, era nosso plano B.
PM: Não tínhamos só esse truque 
como também outros dois ou três 
que eram tão bons e tão impossí-
veis quanto;
RN: O plano B só foi para aveni-
da porque o outro era muito difícil, 
muito caro, e foi o plano B que mo-
dificou o Carnaval. A gente não es-
perava toda essa repercussão, esse 
“boom”, foi uma coisa que nunca se 
viu igual na avenida, nunca se viu 
no carnaval. Chega até ser meio as-
sustador, porque não esperávamos 
mesmo tudo isso.

DK: Quanto tempo de ensaio antes 
de levar “O Segredo” para aveni-
da?
PM: Com o grupo três meses, co-
migo desde maio de 2009, que foi 
quando decidimos que essa seria 
uma dessas idéias. Nós começamos 
a estudar tecido, coloração, caimen-
to; trouxe um monte de vestidos 
meus de casa pra rasgar e ver qual 
ficava melhor, e fizemos os testes. A 
gente acaba fazendo muita besteira 
até chegar ao produto final, no nos-
so objetivo; rasgamos e gastamos 
vários metros de tecidos; todo dia a 

gente testava, testava e testava. Só 
a construção de uma comissão de 
frente já é muito trabalhosa.
RN: A gente não pensa só na core-
ografia; pensamos na produção de 
tudo. A comissão carrega a escola. 

DK: Eles já ensaiavam com o figuri-
no que foi pra Sapucaí?
RN: Sim, em janeiro eles receberam 
o figurino e já começaram a ensaiar 
com as mesmas peças que foram 
para avenida.
PM: A confecção foi cara e não 
podíamos ensaiar com uma coisa 
e dançar com outra. Na verdade o 
figurino foi a estrela do desfile, da 
comissão. Tínhamos que organizar 
todo aquele show para os figurinos 
aparecerem, porque a coreografia 
virou coadjuvante da grande estrela 
que era a troca de roupas.
RN: E cada figurino era um material 
muito pessoal, cênico; é como uma 
sapatilha de ponta, cada um tem a 
sua. Cada um era responsável pelo 
seu vestido, levava para casa, ajei-
tava, costurava. 
PM: E o figurino ficou em teste o 
tempo todo.

DK: Quem fez as roupas?
PM: A gente tinha uma costureira 
da escola e ela foi eleita especifica-
mente para isso. Coitada, não tinha 
como ela fazer mais nada. Tomei a 
vida dela, saía de casa de manhã, 
passava o dia inteiro na casa dela e 
ia para o ensaio todos os dias até 
todas as roupas ficarem prontas.

DK: E quantas bailarinas eram? 
Quantos figurinos?
PM: 18 bailarinas, 6 roupas por 
bailarina... Dá umas 108 peças. A 
gente trocava de roupa milhares de 
vezes na avenida.  Tinha um tri-
pé em forma de boca-de-cena de 
teatro, uma cortina era aberta, e 
havia a troca entre os grupos. A 
coreografia era tão organizada para 
que o público não percebesse que 
realmente ninguém se dava conta 
de que elas trocavam entre si, uma 
troca que levava 20 segundos, en-
trava um grupo e saía outro. Era 
muito rápido!

DK: Como foi esse período de 9 
horas, essa preparação... teve algum 
pré-ensaio?
PM: Teve, claro, ficamos concentra-
dos o dia inteiro, almoçamos, fi-
zemos alongamento, rolou até uma 
yoga  e aí começou a maquiagem. 
RN: Sempre antes de ir para avenida 
têm aquela passadinha para garan-

tir, aquela “vamos testar o vestido 
para ver como fica”, essas coisas.

DK: Teve algum tipo de contrato 
com os bailarinos para manter o 
segredo? Como eles lidaram com 
isso?
RN: Não, a gente acredita nos nos-
sos bailarinos.
PM: É tudo no olhar, a gente olha 
no olho e fala não pode contar.  
Eles curtem isso, eles seguram a 
idéia, mantem para a família, é mui-
to engraçado. Depois a mãe recla-
ma: “Ah, você mentiu para mim!”. 
Eles adoram tudo isso. É bom você 
trabalhar com um grupo que com-
pre a sua idéia, que leva a sério. 
Não adianta ter bons bailarinos se 
eles não estão comprometidos com 
o propósito e com o conceito da 
idéia. Então o grande mérito do 
nosso grupo realmente é o fato de 
eles se comprometerem demais com 
o trabalho. Qualquer horário de en-
saio é horário, qualquer segredo é 
segredo eles não abrem para nin-
guém, a gente está sempre concen-
trado. O nosso primeiro ensaio é o 
nosso primeiro dia de concentração. 
A gente está ali focado, junto, no 
desfile, a gente sabe que a família a 
gente não vê muito, rola umas cri-
ses, porque realmente a nossa vida 
fica em função disso. 

A partir daqui Rodrigo precisou dei-
xar a entrevista para resolver alguns 
assuntos referentes à comissão. 

DK: Como você concilia o Carnaval 
com a vida de bailarina?
PM: A juventude traz uma energia, 
então o fato de ser jovem a gente 
se organiza muito, primeiro, nós so-
mos muito organizados com nossos 
horários. A gente está de férias no 
teatro (TMRJ) agora, então a partir 
do primeiro dia em que entramos 
de férias a gente já vem direto para 
cá e daí durante o ano que a gente 
tem a rotina de espetáculo, quando 
a gente tem espetáculo, tem que 
conciliar, ou fica por telefone, com 
o Paulo, por email, neste ano real-
mente foi muito complicado, pela 
nossa rotina, mas a gente dá um 
jeito.

DK: Como foi depois do Carnaval?
PM: Depois que acabou o Carnaval 
foi todo um sucesso, um estouro, e 
tal... Na verdade, foi muito engraça-
do, depois do desfile das campeãs 
no sábado, logo na segunda-feira 
o telefone tocou aqui no Barracão. 
Era uma noiva dizendo que ia ca-
sar em novembro e queria contratar 
o show da escola. Aí responderam: 
“Então será o show da escola, ba-
teria, passista, está fechado.” e ela 
disse: “Não, não quero nada disso, 
quero a comissão de frente.” Dis-
seram a ela que a comissão de 
frente não fazia show. Mas o pre-
sidente da escola interveio: “Peraí, 
não fazia! Vai fazer a partir de ago-
ra.”  O primeiro show contratado foi 
dessa noiva. Depois vários convites 
surgiram, fizemos várias coisas, par-
ticipamos da premiação da CBF no 
Theatro Municipal, da Liga Mundial 
de Vôlei, num jogo do Brasil, fomos 

para Barretos, fizemos o Salão do 
Automóvel, temos feito shows para 
todo tipo de cliente. Temos evento 
marcado até 25 de março com um 
grande banco. Faremos 7 capitais, 
vamos viajar hoje.

DK: Na semana seguinte do desfile 
apareceu um programa de televisão 
explicando o que era “o segredo”.
PM: Foi o dia em que ficou mais 
claro o que estava acontecendo. Na 
verdade, eles acharam que desven-
daram o que a gente faz, mas o 
que fazemos não é aquilo. 

DK: E como é que funciona?
PM: É segredo!!! 
 
DK: E na avenida como foi? Deu 
alguma coisa errada?
PM: Não, foi tudo certo, tudo per-
feito, porque a gente ensaiou muito, 
fomos muito frios para o desfile. 

DK: Vocês não esperavam esse su-
cesso todo?
PM: Não, absolutamente não. Inclu-
sive eu e Rodrigo achávamos tudo 
muito simples, a gente via e pensa-
va “será que as pessoas vão curtir 
só isso”? Estávamos tão envolvidos, 
meses e meses ensaiando, que para 
gente era comum ver aquilo. Só ti-
vemos um feedback antes do desfile 
que foi o cozinheiro aqui da esco-
la, que se escondeu para assistir o 
ensaio. Fomos ensaiar lá fora às 3 
horas da manhã e ele viu tudo por 
uma frestinha de janela. Depois ele 
desceu chorando para falar com a 
gente, dizendo que ele tinha ficado 
super emocionado e que com cer-
teza a gente ia ganhar o estandarte 
de ouro. O carnavalesco viu, achou 
incrível também. Ficou a nossa im-
pressão: alguma coisa vai mudar na 
nossa vida porque isso é muito es-
pecial. Mas nós não tínhamos certe-
za disso, só na avenida.

DK: Quando vemos vocês na Sapu-
caí? A próxima comissão vai dar um 
show como foi a anterior?
PM: Seremos a quarta escola a des-
filar, deve entrar entre 00:30h e 1 
hora da manhã, no dia 6 de mar-
ço. E vai dar show com certeza, é 
totalmente diferente, acho até legal 
frisar isso, há um contraste muito 
forte entre o ano passado e esse 
ano. Queremos ser comparados 
com as outras escolas, e não com 
o que fizemos. Não existe compa-
ração com a comissão anterior, a 
proposta deste ano tem tudo haver 
com o enredo de 2011. São vá-
rias novidades, a base do grupo é 
a mesma, são as mesmas pessoas, 
mas o caminho e o conceito são 
totalmente diferentes.

DK: Qual é o segredo deste ano?
PM: É um mistério! (risos). Tem tudo 
haver com o enredo, dá medo (o 
enredo deste ano chama-se “Essa 
noite levarei sua alma”), e acho que 
vamos causar reações de novo, re-
ações diversas, e vai ser bem polê-
mico. Vai ser muito bom.

A entrevista completa e mais fotos 
você encontra no nosso blog.

Priscila Mota e Rodrigo Negri
por Roberta Camargo



Dança

Caros amigos leitores, aqui estou 
eu novamente para conversarmos 
mais um pouco sobre o profissio-
nal de dança. Até porque acabei 
desembarcar de uma viagem Escân-
dalo.....  Adorei... Além de passear 
por Buenos Aires e Punta del Este,  
tive o prazer  de estar na platéia 
e assistir aos Shows maravilhosos e 
super produzidos que ocorrem em 
um palco cruzeiro (a iluminação e o 
som de primeira, tudo funciona). Na 
verdade já até trabalhei com uma 
equipe de seleção para bailarinos  
visando formar elenco fixo para um 
navio, ou seja trabalho para um ano 
inteiro e posso afirmar que este é 
um mercado muito bom para nos-
sa classe, pois ganhasse em Euros. 
Além do crescimento desse campo 
de trabalho  no nosso país, já li 
algumas matérias sobre como esse 
tipo de turismo ficou mais acessível 
a outras classes. 
Voltando ao assunto, quando fui tra-
balhar na seleção de elenco (diga-
se bailarinos profissionais) para o 

navio, fiquei responsável  pela ava-
liação de medidas dos candidatos e 
fotos. Daí me aparecem algumas pé-
rolas. Meninas querendo fazer medi-
da de altura com salto plataforma 
e dizendo que tem 1,70 m,   outras 
que vão para aprender a sequência 
e não conseguem  terminar uma 
pirueta de frente para o espelho e 
ainda outras que  não entendem  
porque se conta até 8. Por favor, me 
poupem!  Claro, devem ter achado 
que a audição  era para passistas, 
malabaristas ou contorcionistas. Mi-
nha pressão subiu!!! Atenção quero 
deixar claro que não estou falando 
mal de ninguém, apenas defendo a 
não invasão de áreas. Existe espa-
ço para todo mundo, mas não era 
esse o caso.  Tratava-se de um 
navio cuja produção dos eventos  
era bem arrojada, queria bailarinos 
e bailarinas profissionais segundo 
determinado  perfil. Eles bonitos, al-
tos e  fortes. Elas bonitas, altas e 
em forma. Ambos com boa técnica 
e principalmente carisma  enquanto 
dançam.  Ressalto que nem  todos 
possuíam 100% dos atributos que 
precisávamos, mas se fossem capa-
zes de compensar por exemplo uma 
falta de estatura com uma excelente 
técnica e principalmente carisma, as 
chances de serem escolhidos eram 
bem elevadas. Portanto a hora é 
essa. Beijo e até a próxima...
Ah... quer saber mais ?? Pesquisa,vai 
à luta... Porque eu conto o milagre, 
mas não digo o nome do Santo . 
Tchau 

Dançando em Alto Mar

Carla Martins (Professora e coreógrafa)

“... assistir aos Sho-
ws maravilhosos e su-
per produzidos que 
ocorrem em um palco 
cruzeiro (a iluminação 
e o som de primeira, 
tudo funciona).”

“Atenção quero dei-

xar claro que não 

estou falando mal de 

ninguém, apenas de-

fendo a não invasão 
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Coppélia

Dr. Coppélius era muito misterio-
so, e considerado bruxo por mui-
tas pessoas do pequeno vilarejo 
em que morava. O grande segredo 
deste velho homem estava em suas 
invenções, dentre elas haviam bo-
necos e bonecas do tamanho de 
seres humanos. Coppélia era uma 
boneca que se destacava no meio 
das criações desse senhor, assim 
como também era sua preferida. Ele 
a deixava sempre sentada na va-
randa com um livro na mão, o que 
causava encantamento aos homens 
que passavam por ali. Um desses 
admiradores era Franz, um jovem 
que estava noivo de Swanilda. A 
moça já estava percebendo os olha-
res de Franz para a Coppléia, que 
ele acreditava ser humana.
 Um belo dia, durante uma festa na 
vila onde moravam, Dr. Coppélius 
perde a chave de sua casa. Swa-
nilda age rápido, aproveita o des-
cuido do velho e entra com suas 
amigas na casa dele a procura da 
moça bonita que seu noivo tanto 
olhava. Para seu alívio, ela desco-
bre que Coppélia era apenas uma 
boneca muito perfeita. De repente o 
velho misterioso entra na casa. As 
meninas correm para se esconder 
e nisso Swanilda veste a roupa da 
Coppélia e se passa por ela.

Enquanto isso, Franz está na fes-
ta da vila, mas com o pensamento 
em Coppelia. Nisso, ele tenta entrar 
com uma escada na varanda do 
quarto onde fica a bela moça, mas 
Dr. Coppélius, logo descobre as in-
tenções do rapaz e resolve embe-
bedar o jovem para que através de 
suas bruxarias conseguisse passar a 
alma dele para sua boneca preferi-
da, dando vida a ela. Mas Swanilda, 
que não era boba, percebe o que 
está acontecendo e como estava 
vestida de Coppélia teve a idéia de 
fingir para o velho que seu plano 
estava dando certo e assim ela co-
meça a dançar por toda a casa e 
faz uma verdadeira bagunça ali. Dr. 
Coppélius fica desesperado e acaba 
por achar que perdeu o controle de 
suas invenções.
Finalmente Swanilda consegue des-
pertar Franz e conta-lhe toda a ver-
dade. Assim, os dois fogem felizes 
dançando.
Dr. Coppélius, então descobre que 
foi enganado e fica furioso, mas 
este é recompensado na festa de 
casamento de Franz e Swanilda e é 
presenteado com o dote da moça, 
assim ele poderia reconstruir de 
novo suas criações. Neste ambien-
te de harmonia e paz, a felicidade 
tomou conta do vilarejo e todos 
começaram a dançar para come-
morar.

A magia do balé
por Mariana Farias

Dance Klass Kids

Jogo dos 7 erros
Divirta-see encontre sete diferenças

nas cenas com a Dina Nina

O encanto do palco nos trás uma alegria contagiante, ele fascina e 
juntamente com isso, existe toda uma história nos balés de repertó-
rio que deixa o espetáculo mais vivo e encantador.
Vamos conhecer agora, um pouco dessa magia através de uma obra 
clássica de grande importância para o mundo da dança.

Larissa Gouveia 
6 anos

Envie o desenho de sua filha/o para o nosso e-mail e ele poderá 
ser publicado na próxima edição!
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