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Imagina 
Dibujate un paisaje 
Deja tu mente vola' 
Será un lindo viaje 

Improvisa, deja salir a lo que nace  



 
 

 
Alegria, y el corazón late, que late 
Hay mucho' sole', mucha' estrella' 
Hay mucha' nube', vola' con ella' 
Hay mucho' sole', mucha' estrella' 
Hay mucha' nube', vola' con ella' 
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RESUMO  

 

A presente monografia se aproxima dos estudos relacionados  a antropologia 
do corpo.  Através da minha experiência como bailaora e da experiências das 
bailaoras com quem dialogo, discorro a respeito das categorias que compõe o corpo, a 
linguagem, a comunicação e os movimentos das expressões flamencas. Antes de 
entrar especificamente no tema descrito aproximo o leitor dos contextos dessas 
expressões enquanto marcadores de uma identidade regional e multicultural, bem 
como dos estudos referentes à flamencologia.  

Palavras Chave: Flamenco, Corpo, Movimentos, Intensidade. 
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INTRODUÇÃO  

 

O enfoque deste trabalho está na aprendizagem e construção do corpo 

das bailaoras1 de flamenco no Rio de Janeiro. A pesquisa decorreu de um 

trabalho referente à minha experiência com o corpo flamenco e com as 

bailaoras com quem dialoguei, compartilhei e compartilho a experiência de 

aprendizagem dos movimentos flamencos, bem como com outras profissionais 

que ensinam flamenco na cidade do Rio de Janeiro. 

Eu comecei a fazer flamenco em meados de 2017 e a ideia de trazer o 

processo de aprendizagem como foco da minha monografia só foi se 

constituindo meses depois, enquanto o processo de aprendizagem foi 

transformando meu corpo. 

A motivação, quer dizer, o que me levou a despertar meu olhar para o foi 

a minha própria experiência dançando flamenco foi o encontro do meu corpo 

com flamenco, e consequentemente na forma dos movimentos e intensidades 

que os compõe.  

A primeira dificuldade que eu encontrei na pesquisa foi decorrente à  

ausência de bibliografia no idioma ao qual fui alfabetizada, por tanto o idioma 

que faz parte da minha apreensão de mundo, após alguns meses a dificuldade 

inicial com o idioma foi superada. 

 A segunda dificuldade que fez parte do meu processo foi o suposto 

conflito entre os lugares de pesquisadora e pesquisada, que surgiu quando me 

dei conta de que enfocaria especialmente o tema do corpo e, portanto, assim 

                                                           
1 A partir de agora, quando me referir a pessoa/ corpo que se move flamenco  na dança  

utilizarei o termo bailaor e bailaora, a quem toca os instrumentos e os executa flamenco, o 
termo que utilizarei será tocaor e tocaora, e a quem canta flamenco, expressa o flamenco com 
a voz, cantaor  e   cantaora.  Esses termos não são uma tradução do termo bailarina, cantor e 
músico como a semelhança pode sugerir, são termos utilizados no Flamenco principalmente e 
em outras expressões Andaluzas.  

 



 
 

 

como discutir as experiências das bailaoras que conheço, bailo, aprendo e 

compartilho, estaria falando também da minha própria experiência. 

 Ao me inquietar a respeito deste fato, percebi que meu pensamento 

estava partindo da dicotomia pesquisador/pesquisado e, quando me dei conta 

de que não conseguiria fazer essa separação, me preocupei por não estar 

enquadrada nos postulados do método cientifico. Sem abandonar o desejo de 

realizar este estudo, segui lendo as teorias contemporâneas da antropologia.    

Ingold (2015: 221) associa a Antropologia a um processo transformativo, 

assim como o é a aprendizagem. A observação participante  segundo o autor é 

diferente da etnografia, uma vez que a etnografia teria um caráter documental e 

a observação participante um caráter transformativo. A antropologia segundo o 

mesmo é estudar com e aprender de. No meu caso, minha experiência de 

aprendizagem de Dança flamenca, teria um caráter transformativo. Olhando 

por essa perspectiva a angustia e a dificuldade que vivi ao perceber que eu era 

também transformada durante as aulas deixaram de parecer uma limitação.  

O pensamento civilizatório europeu foi influenciado e legitimado por 

ideias que tiveram como pilar o dualismo e binarismo. Nesse sentido, os 

diversos pares de polaridades seriam essenciais para a formação das formas 

de vida e de pensamento e deveriam estar unidas pela relação de embate e 

dominação, seja o bem e o mal, o homem e a mulher e o corpo e a mente (ou 

alma).  Descartes, por exemplo, influenciados pelas ideias de Platão, aponta 

para uma suposta relação problemática entre alma e corpo destacando a 

impossibilidade de se atingir o conhecimento inteiro, segundo Descartes 

existiriam duas formas de manifestações do sujeito, um sujeito livre e 

autônomo no campo imaterial e outro preso no corpo constituído a partir de 

uma série de determinismos naturais e sociais. O corpo se torna então um 

inimigo a ser combatido. A alma e o corpo são categorias, segundo o mesmo, 

que deveriam ser pensadas de forma totalmente distintas. 

 

Ora, o primeiro e principal requisito que previamente se exige 
para o conhecimento da imortalidade da alma é que dela nos 
formemos um conceito, o mais claro possível e que seja 
completamente distinto de  todo conceito do corpo. (AT, VII, 2-3. 
DESCARTES, 2004, p.37.). 

 



 
 

 

Nos últimos anos a antropologia tem aberto mais espaço às discussões 

acerca do corpo enquanto categoria. Um dos primeiros trabalhos mais 

expressivos relacionados ao estudo do corpo foi “As Técnicas do Corpo” (2003) 

de Marcel Mauss, o mesmo, entende técnicas corporais como ,“a maneira 

como homens e mulheres de sociedade em sociedade sabem servir-se de seu 

corpo” (Mauss, 2003: 401). Ele demonstra que cada sociedade tem sua própria 

maneira de organizar o corpo através de técnicas sociais e não puramente 

individuais, a técnica por tanto seria um “ato eficaz relacionado à tradição” 

(Mauss, 2003 :401). Segundo ele, não existe técnica sem tradição e estas  

seriam transmitidas a partir da educação do corpo, o habbitus- conceito que 

será aprofundado posteriormente por Bourdieu. Para o autor as técnicas do 

corpo são constituídas por um caráter biopsicossocial.  

A antropóloga estadunidense Margareth Mead, em “Sexo e 

Temperamento” (1999), se preocupa com a padronização do comportamento 

dos sexos. Através de dados da vida dos Tchambuli, Mundugumor e os 

Arapech , a autora demonstra que os temperamentos podem ser múltiplos e 

não estão relacionados aos distintos  sexos. Tanto o trabalho de Marcel Mauss, 

quanto o trabalho de Mead se afastam da ideia do corpo apenas como um  

estudo do campo biológico. As definições, disposições corporais, e seus 

significados passam a ser entendidos como múltiplos. 

Le Breton, em seu trabalho Sociologia do Corpo, vai apontar o corpo 

enquanto campo de estudo amplo, uma vez que a existência, para o mesmo, 

seria corpórea:   

 
Os usos físicos do homem dependem de um conjunto de 

sistemas simbólicos. Do corpo nascem e se propagam as 
significações que fundamentam a existência individual e coletiva; ele 
é o eixo da relação com o mundo, o lugar e o tempo nos quais a 
existência torna toma através da fisionomia singular de um ator. 
Através do corpo, o homem apropria-se da substância de sua vida 
traduzindo-a para os outros, servindo-se dos sistemas simbólicos que 
compartilha com os membros da comunidade.  O ator abraça 
fisicamente o mundo apoderando-se dele, humanizando-o e, 
sobretudo, transformando-o em universo familiar, compreensível e 
carregado de sentidos e de valores que, enquanto experiência, pode 
ser compartilhado pelos atores inseridos, como ele, no mesmo 
sistema de referências culturais. Existir significa em primeiro lugar 
mover-se em determinado espaço e tempo, transformar o meio 
graças à soma de gestos eficazes, escolher e atribuir significado e 
valor aos inúmeros estímulos do meio graças às atividades 
perceptivas, comunicar aos outros a palavra, assim como um 
repertório de gestos e mímicas, um conjunto de rituais corporais 



 
 

 
implicando a adesão dos outros. Pela corporeidade, o homem faz do 
mundo a extensão de sua experiência; transforma em tramas 
familiares e coerentes, disponíveis à ação e permeáveis à 
compreensão. Emissor ou receptor, o corpo produz sentidos 
continuamente e assim insere o homem, de forma ativa, no interior do 
dado espaço social cultural. (LE BRETON, 2007, 7). 

  

Le Breton critica também, nesse mesmo trabalho, uma visão em que o 

corpo seja apenas objeto de posse em relação ao homem, como algo que se 

têm e que se age sobre, para o autor as visões modernas sobre o corpo mais 

férteis seriam aquelas que veem o corpo não como algo que interrompe e 

distingue os indivíduos, mas sim como um conector aos outros.  

Foucault (1979) vai atentar sua perspectiva ao poder, para o mesmo, o 

corpo também seria um espaço onde podemos ver as tramas de hierarquia e 

poder para conformar sujeitos nas sociedades modernas, desta forma, 

buscando a docilidade dos corpos, a sociedade capitalista em expansão teria 

êxito.  

No que tange ao tema da minha pesquisa esse processo de dominação 

e poder sobre os corpos fica evidente ao olhar a história do corpo flamenco.  

Durante a ditadura franquista há todo um esforço de Estado - como veremos no 

próximo capítulo- para construção da imagem de um corpo flamenco espanhol, 

distinto de um corpo flamenco cigano; esta vai ser uma característica muito 

forte durante esta ditadura e perdura, mesmo que em menor instância, nos dias 

de hoje.  

O antropólogo Czordas (2008) se afasta do conceito de corpo e escolhe 

trabalhar com o conceito de embodiment, a partir de uma visão fenomenológica 

em que o autor procura se afastar de uma visão da linguagem que exclua a 

experiência. A corporeidade seria um campo indeterminado que se relacionaria 

com a experiência vivida e com  o engajamento no mundo. A abordagem do 

autor “parte da premissa metodológica de que o corpo não é um objeto a ser 

estudado em relação à cultura, mas é o sujeito da cultura; em outras palavras, 

a base existencial da cultura”(2008:102).  

Influenciado por Czordas, outros pesquisadores como o antropólogo  

Michel Jackson (1983) sublinha que para ele  a subjetividade estaria localizada 

no corpo, contrariando assim a ideia de cultura ou expressão cultural como 

algo super-orgânico, o corpo não seria para ele apenas um espaço de inscrição 



 
 

 

simbólica de um conhecimento para além dele. O corpo não se limitaria a 

refletir a sociedade, ele não é inscrito ele se constitui.  

O pensamento do autor se relaciona com influências da noção de 

habbitus de Bourdieu e pela noção de “corpo vivido” de Merleay Ponty, nesse 

sentido Jackson(1983), aponta algumas problemáticas da antropologia do 

corpo que fragmenta e diminui o corpo quando o referencia a uma sujeição a 

uma suposta cultura ou sujeito supra-orgânico.  

 

The meaning of the body praxis is not always reducible to 
cognitive and semantics operations: Body movements often make 
sense without intentional in the linguistic sense, as communicating, 
codifying, symbolizing signifying  thoughts or things that lie outside or 
anterior to speech. The second problem of the  anthropology of body 
is corollary  of the first. In so far as de body tends to be defined as a 
medium of expression or communication it is not only reduced  is also 
made into an object  of purely mental operation a “thing” onto which 
social patterns are projected (JACKSON, Michel , 1983, .329). 

 
             

 Quando nesse trabalho me referir a ao corpo da mulher flamenca no 

baile, me refiro a corpos flamencos compostos de, movimentos, intenção, 

técnica, intuição intensidade e possibilidades, me aproximando da visão de 

Jackson. 

No que diz respeito à antropologia brasileira, recentemente a etnologia 

ameríndia tem colocado novas questões para a antropologia do corpo e da 

corporeidade, nos relembrando que o conceito de corpo não é universal e que 

o mesmo  pode passar por distintos processos de fabricação, significação  e 

sentido nas diferentes formas de experiências sociais e culturais, neste sentido, 

Eduardo Viveiros de Castro no seu trabalho “A Fabricação do corpo na 

sociedade Xinguana” (1979) aponta que para essas sociedades as mudanças 

corporais são causas e também instrumento para as transformações sociais, 

desta forma não podem ser feitas distinções entre processos fisiológicos e 

sociais, “para os Ywalapiti transformações do corpo e da posição social são 

uma e a mesma coisa” (1979 p.41). 

Meu intuito nesse trabalho é discorrer sobre o corpo e as categorias que 

constroem o corpo da Bailaora no processo de aprendizagem do flamenco, 

através da minha própria experiência bem como com a vivência e experiência 

de outras bailaoras no Rio de Janeiro. 



 
 

 

No primeiro capítulo apresentarei alguns aspectos sociológicos a 

respeito do flamenco bem como os primeiros autores que pensaram e 

registraram as manifestações flamencas, que se apresentam como expressões 

que fazem parte de uma identidade local e multicultural e que atualmente 

possuem vivencias através da música e da dança  em diversos países .  

No segundo capítulo discorro a respeito da linguagem flamenca no 

campo da músicalidade e do corpo durante as apresentações formais e em  

juergas  flamencas, dialogando com bibliografias que serão expostas no 

capítulo mas construindo principalmente através  da minha experiência 

enquanto bailaora de flamenco . 

No terceiro capítulo abordo de forma mais aprofundada minha 

experiência e a experiência das bailaoras com quem dialogo a respeito da 

aprendizagem e da constituição do corpo na dança flamenca.  

  

 

 

 

  



 
 

 

 

Capítulo 1. FLAMENCO ENQUANTO IDENTIDADE LOCAL E

 MULTICULTURAL 

 

1.1 Flamencologia e contexto de surgimento do flamenco .  

 

Não existe uma precisão quanto a etimogia da palavra “ flamenco “, 

diversos flamencólogos como Blás Infante, José Kahan, Francisco Rodrigues 

Marin e  Garcia Lorca pensaram hipóteses etimológicas  porém pela falta de 

documentação a maioria dessas teorias são refutáveis como relembra Grande 

(1995) : 

La palabra flamenco es ilustremente enigmática. Ese enigma sufre 
sucesivos estados de sitio y, así, no menos de seis o ocho teorías se 
aprestan a proporcionarnos la verdad —y la confusión—. Algunas de 
estas teorías no tienen consistencia; otras la tienen, pero no alcanzan 
a ser irrefutables. No seré tan ingenuo como para intentar hacer 
pasar por irrefutable ninguna de tales teorías, tanto menos tratándose 
de una cuestión tan resbaladiza para mí como lo es la filología, 
disciplina en la que mi ignorancia despliega un esplendor impetuoso 
(GRANDE, 1995: 131). 
 

É difícil precisar a data exata em que o termo começa a ser utilizado, a 

primeira menção encontrada data de  1830 em uma Tonadilla de tio Cônejo 

que diz:  

 
 mi comprender 
 el cachirrulo, el morrongo, 
 quirivé de me. 
                                  
¿mi saber parlar quitano, eh? 
  Conejo 
 Lo mesmito que un flamenco.” 

  
 

Segundo Rios Ruiz (1997: 30) Entre 1760 e 1770 surge o primeiro nome 

de cantor flamenco que se tem informação. Tío Luis El de La Juliana, cigano e 

aguador de oficio. Nesse período o flamenco se desenvolvia principalmente no 

seio das famílias ciganas, e em espaços familiares não ciganos.  

As primeiras referências literárias mais estruturadas, descritivas e 

teóricas surgem a partir de 1847, no livro Encenas Andaluzas, de Serafin 

Estebánez Calderon, nesse fragmento abaixo o autor faz uma descrição de sua 

apreensão do baile, toque e cante flamenco: 



 
 

 

 

[…]Por eso el cantador, arrobado también como el ruiseñor o el mirlo 
en la selva, parece que sólo se escucha a sí mismo, menospreciando 
la ambición de otro canto y de otra música vocinglera que apetece los 
aplausos del salón o del teatro, contentándose sólo con los ecos del 
apartamento y la soledad. 
Al entrar en la copla el cantador, entra en mudanza la bailadora, ya 
sola, ya acompañada con su pareja, y los tocadores imprimen en las 
cuerdas aquellos sones que más les sugieren su buen gusto y su 
sensibilidad. En aquel punto el que baila, el que canta y el que toca 
se unen en un propio sentimiento, se arroban, se entusiasman, y éste 
con sus trinos, aquélla con sus movimientos, y el otro con sus 
suspiros y gorjeos tristísimos, de tal manera arrebatan a los 
concurrentes, que todos prorrumpen en monosílabos de placer y en 
gritos de entusiasmo. [CALDERÓN, , 1985, 251] 
 
 

 Nesse fragmento de Calderón podemos perceber que quem baila, quem 

toca e quem canta se unem em que o autor denomina próprio sentimento. Essa 

união é possível por uma série de comunições, verbais, sonoras e de 

movimentos possibilitada através aprendizagem da linguagem flamenca que 

permite que todas as expressões se relacionem criando um universo, uma 

atmosfera, um ato flamenco.  Esse assunto será abordado no capítulo dois.  

A partir de então cresceram o número de aficionados que vão estudar as 

manifestações flamencas no campo da arte, da música e posteriormente no 

campo da antropologia, sociologia e história.  

Em 1955  Anselmo González Climent, escreveu um ensaio denominado 

“ Flamencologia”, inaugurando o termo que consiste no estudo do flamenco 

pelo viés acadêmico, principalmente no campo da musicologia. Na visão do 

autor, no que se refere ao cante, o caráter individual teria preponderância ao 

que se refere ao caráter herdado, para ele , um bom cantaor flamenco, se 

definia pelo que o autor chama de vitalidade,“ El jondismo o el flamenquismo 

no radica en la estrutura formal de los cantes sino em la cualidad vital de los 

cantaores “ (1989:88). Essa vitalidade para o autor seria vinculada a arte 

Andaluza e Espanhola. 

No ano de 1956 foi criada a primeira Cátedra de Flamencología em 

Jeréz de la frontera ,  instituição acadêmica mais antiga fundada 

especificamente para estimular os estudos em torno do flamenco. 

A partir de então surgem mais estudos a respeito do flamenco. Em  

linhas gerais, tais estudos são divididos em uma visão tradicionalista e outra 

que questiona a centralidade e a pertinência desses tradicionalismos,  a visão 



 
 

 

tradicionalista, faz parte da perspectiva da maioria dos primeiros escritores 

flamencos e ela vai se manifestar de diferentes formas nos escritos desde o 

inicio da sistematização do flamenco até os dias atuais. 

 A principal característica da visão tradicionalista se consolida na 

valorização da pureza .Segundo Juan Vergillos Gómes, 

 

Podemos considerar como tópicos de la flamencologia tradicional el 
de la autenticidade, pureza, expressividade, individualismo e etc.. 
términos que alejan al flamenco de las concepciones tradicionales del 
folclore para introducirlo em el âmbito del arte moderno ( 
VERGILLLOS, 2000, p 13) 

 

Para Antônio Machado Álvares (1975 : 39), no seu período o flamenco 

teria se degenerado e essa degeneração teria acontecido em  decorrência das 

mesclas musicais  com a música Andaluza. O período em que os cafés 

cantantes2 estavam em expansão, segundo o autor, teria acabado com os 

cantes puros ciganos. A pureza para ele viria em decorrência da pureza da 

raça cigana. A música cigana e a andaluz para mesmo, viriam de distintas 

características raciais e o flamenco puro seria o flamenco  de “ Uma raza gitana 

rica en la fantasia y intimidad de sentimentos como ninguna “ (1879 : 40), em 

decorrência ao que o autor denomina de  suas desgraças .  

Já para Molina e Mairena em “ Mundo y formas del arte flamenco “  a 

preocupação se volta para a sistematização dos cantes  através de um olhar 

aproximado dos cantaores, ambos buscam não só sistematização dos cantes  

como também a história e a estilística dos mesmos. Segundo os autores ( 1979 

: 13), enquanto os cantes basicos seriam puramente ciganos -aqueles dos 

ramos das tonás (no próximo capitulo escreverei  de forma mais aprofundada a 

respeito dos palos3 e das classificações dos mesmos )- ,os secundários  que a 

eles se aparelham seriam de origem cigano-andaluz4 e os terceiros que 

derivam dos fandangos, seriam andaluzes. A pureza para eles estaria 

                                                           
2
 estabelecimentos diferenciados frequentados por cidadãos de diferentes classes sociais, 

voltados ao lazer e sociabilidade ao qual passavam parte do tempo livre, segundo Luiz Ruiz 
(2016,18) o período de apogeu dos cafés cantantes foi entre 1860 e 1920, nesse período teria 
ocorrido também o momento de desenvolvimento do flamenco enquanto profissão. 
3
 
3
  Cada uma das diversas variedades tradicionais de cante flamenco, cada palo tem 

características musicais distintas, diferentes tempos, divisões, origens e contexto . 
4
 Cigano- andaluz é uma expressão que se refere à mistura entre as músicas ciganas e as outras 

diferentes musicas regionais constituídas no território sul da região ibérica , na região da 
Andaluzia, território hoje considerado como Espanhol. 



 
 

 

relacionada com o cante cigano uma vez que a arte seria uma manifestação 

dos sentimentos dos perseguidos, portanto oriundos  raça cigana5  

O tradicionalismo pode ser percebido atualmente em obras como 

““Luces y sombra del flamenco”  de José Caballero, ele defende que ao sair do 

seio familiar e ganhar uma dimensão de mercado o flamenco teria perdido sua 

pureza e a degeneração artística do flamenco viria em decorrência do que ele 

denomina aburguesamento6 dos cantores principalmente durante a época do 

que denomina como Etapa Teatral do flamenco7. ( 1979: 18) 

Recentemente, antropólogos, sociólogos e artistas como Cristina Cruces 

Holdán, Ruiz Morales ,Mari Girales e Fernando Rodrigues  começam focar 

suas analises nas relações sociais no flamenco na contemporaneidade, 

trazendo novos olhares a flamencologia, : 

 

nuestra investigación se inserta en la antropología que, por su 
carácter holístico, posibilita la crítica social a una musicología sin 
sujetos ni variables de género, clase social o etnicidad y el análisis de 
las realidades que viven en nuestros días las mujeres y los hombres 
en torno al flamenco. [RONDÁN, 2005, p: 14]. 

 
 Manuel Rio Ruiz ( 1997: 6-20), aponta que  a área em que o flamenco 

teria se constituído se refere a região de Andaluzia.  Uma vez que os ciganos  

que não passaram pela região ou nela se fixaram não apresentam o flamenco 

como marcador de identidade, isso reafirmaria para o autor a teoria que 

expressão flamenca teria surgido em uma região específica, a Andaluzia.  

Desta forma, atribuir o flamenco a uma música somente cigana seria 

negligenciar a importância do espaço e dos encontros fundamentais para a 

consolidação do mesmo .   

Antes de entrar no tema do território hoje entendido como Andaluzia, é 

necessário um questionamento sobre a naturalização do conceito de Estado 

Nação. O domínio do território e sua identificação enquanto pertencente a um 

Estado ou a uma Nação, nada mais é do que uma construção histórica 

resultado de consecutivas dominações e imposições que, ao serem 

                                                           
5
 Tradução do termo utilizado pelo autor : Raza gitana   

6
 Termo utilizado pelo autor. 
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 Luis Ruiz ( 2016, 18) aponta para o crescimento do flamenco nos teatros entre os anos 1920 

e 1940 período ao qual crescem o número de apresentações flamencas em teatro e operas, 
trazendo a dimensão formal de artista-público ao universo flamenco.  



 
 

 

naturalizadas, reduzem o campo de reflexão a respeito de diversos temas, que, 

assim como o flamenco, transcendem as fronteiras da homogeneização 

proposta pelos Estados.   

Hoje em dia diversas Nações do globo flexibilizaram e adotaram 

medidas de manutenção e preservação ou valorização das diferenças dentro 

de um território, como por exemplo, as políticas de patrimônio cultural, essas 

brechas foram conquistas e conseguidas através do decorrer de anos. 

A forjada identidade nacional, e não somente a espanhola, ainda se 

sobrepõe e vigora frente a um olhar horizontal das diferentes formas de existir 

e coexistir dentro de determinada região. A respeito dessa relação de 

identidade e território Stuart Hall acrescenta: 

“[...] a identidade é irrevogavelmente uma questão histórica. Nossas 
sociedades são compostas não de um, mas de muitos povos. Suas 
origens não são únicas, mas diversas. Aqueles aos quais 
originalmente a terra pertencia, em geral pereceram há muito tempo – 
dizimados pelo trabalho pesado e a doença. A terra não pode ser 
‘sagrada’, pois foi ‘violada’ – não vazia, mas esvaziada. Todos que 
estão aqui pertenciam originalmente a outro lugar. Longe de constituir 
uma continuidade com os nossos passados, nossa relação com essa 
história está marcada pelas rupturas mais aterradoras, violentas e 
abruptas”. [HALL,2003,30]. 

 

Pensar uma expressão cultural, uma musica ou um baile é também 

refletir a respeito dos contextos e dos encontros que delas derivam e aos quais 

elas derivaram , assim como o etnomusicólogo Gonzalo Camacho (2010) 

penso que: 

 
La emergencia y configuración de un sistema musical, como un texto 
nuevo producto del dialogismo de sistemas culturales, es un proceso 
que implica un conjunto de transformaciones. En principio son 
cambios cuantitativos, que con el correr del tiempo desembocan de 
alguna o otra manera en determinados y particulares saltos 
cualitativos. Dichas transformaciones son producto de la dinámica 
propia de las sociedades, por ello, el estudio de los contextos 
histórico-sociales de las expresiones musicales son un punto 
fundamental para su comprensión. Los procesos coloniales, el 
intercambio comercial, la migración, las guerras, son algunos 
ejemplos de estos fenómenos sociales que influyen en el movimiento 
de los sistemas musicales y que generan distintas temporalidades en 
sus transformaciones. [CAMACHO, 2010, 222]. 

 



 
 

 

O primeiro dado escrito referente a entrada de ciganos na Espanha data 

de 1427 e em Andaluzia 1462, a respeito disso Luis Lopes Ruiz (1999) 

discorre:  

 
con respecto a Espanã la mas antigua prueba documental escrita 
com que contamos data 1425. Es um salvo conducto expedido por El 
rei Alfonso V Magbánimo autorizando a entrada de de un grupo de 
gitanos em enero de ese ano. O sea, que lós gitanos entran en 
España cuando se cumple el primer cuarto del siglo XV . (…) Otro 
documento testimonial nos informa de que llegaron a Andalucia 
concretamente en Jaén, en 1462”(RUIZ, 1999, 11).  

  
 

 Apesar da grande criação dos ciganos na música flamenca, e serem 

eles os principais referenciados ao se falar das músicas,- dando maior ou 

menor relevância- os,  flamencólogos que li e que constam na bibliografia deste 

trabalho, acreditam que a  constante influência musical de diferentes povos que 

cruzou a região , pela facilidade de acesso marítimo e contato, como fenícios, 

mulçumanos, árabes, judeus e  posteriormente durante as grandes navegações 

e das invasões aos continentes, com as músicas e sons provenientes de etnias 

africanas e afro americanas, fizeram parte da história  e da música local e 

portanto  do  que hoje conhecemos como flamenco : 

                                           

no podemos hablar de un origen único, de una sola influencia, pues si 
el flamenco nace precisamente en Andalucía es en gran parte debido 
a la superposición de culturas diferentes que dejaron su impronta en 
Andalucía, superposición clave en la configuración de las músicas 
autóctonas. El flamenco se nutrió pues de herencias músico-orales y 
rituales diversas, en ocasiones históricamente entrelazadas, como los 
salmos hebraicos, la liturgia bizantina y la música andalusí. El folklore 
hispánico, al que los gitanos aportarían su estética musical y su genio 
interpretativo, se encuentra asimismo en los orígenes del cante: la 
seguidilla, la jota y especialmente el romance castellano tuvieron una 
gran influencia en la génesis del cante. Finalmente, la música 
afroamericana dejaría también su huella entre los siglos XIX y XX, 
como podemos ver en los cantes de ida y vuelta ( PIQUEIRA, Lola e 
RÍOS, Carlos 2009, 12) 
 

 A pesar do flamenco ser uma expressão multicultural, em relação ao 

processo de hegemonia Estatal Espanhola, ela é marcadora de uma identidade 

geográfica local, no caso da Andaluzia, região sul da península ibérica.  

 

1.2 Flamenco enquanto parte de uma identidade local. 



 
 

 

Desde que me interessei pelo Flamenco enquanto estudo e o encontrei 

enquanto manifestação no corpo, fiz questão de fazer perguntas a diferentes 

pessoas a respeito do que elas entendiam aqui no Brasil enquanto flamenco. 

Dentre as diversas respostas que obtive a mais recorrente se resumia “a 

música espanhola” ou “principal música da Espanha” ou até mesmo como 

“folclore espanhol“. Isso se deve ao fato da globalização do flamenco acontecer 

de forma mais marcante do que as outras músicas provenientes do território 

denominado como Espanha, seja pelo incentivo do Estado Espanhol em 

difundir o flamenco como forma de promover uma imagem de identidade 

nacional, principalmente durante a ditadura franquista,  ou pela capacidade do 

flamenco de  atravessar diferentes contextos, como no Rio de Janeiro, por 

exemplo, local especifico ao qual direciono meu olhar.  

As danças espanholas migraram para a cidade junto com o flamenco, 

mas aqui no Brasil, a música e dança flamenca possui maior expressividade do 

que o Baile Espanhol. Desde 2010 o flamenco consta na lista de Patrimônio 

Cultural Imaterial pela UNESCO, o que contribuiu para que sua difusão em 

diversas regiões do globo se expanda nos dias de hoje. Apesar de hoje em dia 

ser possível encontrar peñas flamencas8, e aulas de dança, canto e toque em 

diversos países, o Flamenco é uma expressão da região da Andaluzia e se 

apresenta como um marcador fundamental da identidade local, uma expressão 

viva do cotidiano, do que se vive, de como se sente e de como se relaciona 

com o entorno, com os outros, com a religiosidade e com o trabalho. 

          O flamenco é uma expressão que se aprende oralmente, e a respeito da 

relação entre a oralidade e a língua flamenca,  Iván Periáñez Bolaño discorre: 

 

                                                           
8
       Segundo J Delgado( 1996), penãs flamencas são entidades constituídas em forma de 

associação por aficionados pela arte flamenca, com intuito  de exaltação e difusão 
do cante, baile e toque flamencos. Tiveram seu apogeu a partir do final dos anos 60 e 
durante os anos 70 em toda a Andaluzia em consequência de uma legislação mais 
permissiva, estendendo-se por toda Espanha e diversos países estrangeiros. Nas Peñas, 
a arte flamenca é o tema contínuo das reuniões e dos recitais, tanto de intérpretes 
consagrados como de novas promessas. Essas peñas se formaram geralmente de grupos 
que já possuíam uma afinidade em comum em torno do flamenco e posteriormente 
apenas formalizaram quando o Estado Espanhol se mostrou aberto a essa formalização. 
Elas também tiveram grande importância nas grandes cidades, devido ao grande número 
de emigração dos povoados e do meio rural para as grandes urbes. As peñas criadas e 
construídas nesses espaços vieram a contribuir para a construção novas sociabilidades 
identitárias nesses espaços novos de ocupação 

 

http://www.cuadraflamenca.art.br/glossario.php#cante
http://www.cuadraflamenca.art.br/glossario.php#baile
http://www.cuadraflamenca.art.br/glossario.php#toque


 
 

 
Al monopolio de la lectoescritura se contrapone la oralidad y la 
música (cantada, bailada, sonora) en tanto que planos discursivos de 
la realidad social que establecen relaciones de sentido, resistencia y 
(auto)representación, desde la que expresan su singularidad los 
miembros y grupos que producen tales manifestaciones. La 
epistemología del sentir flamenco se presenta así como un conjunto 
de conocimientos situados producto del aprendizaje vernáculo, las 
relaciones interpersonales y la reproducción grupal. Es este un 
ejercicio de aesthesis decolonial.  (BOLAÑO,2016, 31.) 

 

Desta forma muitas das composições não possuem um autor específico, 

mas fazem parte de um repertório popular de canções coletivamente entoadas, 

outras foram compostas pelos próprios cantores ou poetas amantes de 

flamenco como García Lorca, Salvador Rueda, Alberti, Manuel Machado, entre 

outros. As letras, como o flamenco enquanto expressão, vão abarcar diversos 

temas cotidianos vividos pela população local, vividas pela população 

andaluza, como na copla a seguir : 

 
Veinticinco calabozos 
Tiene la cárcel de  Utrera  
Veinticuatro llevo andados 
El más oscuro me queda 
Ya han tocado el toque de silencio 
Ya nos mandan a acostar 
Y al toque de diana, madre, 
Nos  mandan levantar.  
(carcelera) 
 
 
 
El minero en la negrura, 
siempre trabajando abajo, 
corta piedra blanca y dura, 
y con el mayor trabajo 
va abriendo su sepultura. 
 
Solo al minero le ayudan 
el talento y el valor, 
corta piedra blanca y dura 
 siempre de la muerte en pos 
va abriendo su sepultura. 
(Minera) 

              
              

Reconhecer as formas expressivas flamencas como um conjunto de 

conhecimentos e saberes vernáculos, patrimônio imaterial de grupos 

subalternizados, desde que e com o que se constroem sentido é dar conta de 

um giro epistemológico que escapa as lógicas passivas contemplativas da obra 

de arte em sua concepção moderna (BOLAÑO, 2002:31).  



 
 

 

Grande parte dos cantes, principalmente os do ramo das tonás retratam 

essas tensões sociais vividas pela população andaluza dentre eles, os ciganos, 

os trabalhadores rurais, os trabalhadores mineiros, operários e os 

encarcerados, como podemos ver na copla a seguir, é muito comum perceber 

nas tonás  a distinção de classe sentida pela população marginalizada. 

 

                                          “Cuando se muere argún pobre       

                                                que solito va´l entierr 

 y cuando se muere un rico 

a la música y er clero” 

                  
 

  A expressão flamenca, principalmente a música, também se faz 

presente, na vida  religiosa, seja na atualidade nas missas flamencas, criação 

de salmos aflamencados  em rituais evangélicos,  nas saetas9 entoadas nas 

festas da semana santa10. 

A respeito dos palos11 flamencos discorrerei mais adiante, por agora 

cabe pontuar que as composições acima se tratam de uma carcelera, e uma 

minera que retrata a vida no cárcere e nas minas respectivamente, as 

carceleras pertencem ao ramo das tonas um cante de palo seco , isso quer 

dizer, que não possui o acompanhamento da guitarra e normalmente não é 

dançado, já as mineras são considerados um cante de levante. 

 As músicas flamencas não necessariamente possuem um 

acompanhamento instrumental ou baile, em muitos casos elas se apresentam 

como uma expressão cotidiana para entoar o que se vive e como se sente.  

 

1.3  Internacionalização do flamenco durante o Franquismo  

 

  A partir de 1920 o flamenco passa a ser difundido em maior escala nos 

Teatros e nas Óperas,. Autores como Caballero e  Rios Ruiz acreditam  que 

                                                           
9
 Cante direto e curto, hoje em dia associado a missa de Santa Maria, porém muito antigos, as 

saetas flamencas são comumente utilizadas em intersessões entre palos flamencos durante 
apresentações.  
10

  A respeito da relação do Flamenco com a religiosidade e ritual na sociedade andaluza 
pequisar em (ROLDAN, 2002,68) 

 



 
 

 

esse momento se tornou daninho ao flamenco uma vez que seu caráter 

intimista estaria desaparecendo. 

 Essa forma de apresentação foi muito difundida durante a ditadura de 

Primo de Rivera e Franco. Entre os anos de 1936 e 1940, o flamenco volta a 

focar-se principalmente nos seios familiares dois acontecimentos que 

marcaram esse período: a Guerra Civil Espanhola e a Segunda Guerra 

mundial. 

       A partir de 1939 com o fim da Guerra que leva ao poder o ditador 

Francisco Franco, inicia-se uma ditadura na Espanha que durou 36 anos, esse 

período é conhecido como franquista e a repressão e o autoritarismo são 

características fortemente associadas a esse período.  

Apesar da intensa repressão sofrida pelos ciganos durante a ditadura - 

como pode-se perceber por exemplo na Lei de “Vagos y Maleantes“, que era 

presente desde a república mas se intensificou no período franquista e 

associava a periculosidade a uma característica biológica do povo cigano, a 

obrigatoriedade de falar castellano, em 1941 que proibia o calo  12 , e “ El 

reglamento de La guarda civil” em 1943, que em linhas gerais, atentavam 

contra a vida cotidiana dos ciganos, o modo de vestir, como utilizavam o tempo 

ocioso, o que comiam, como ganhavam a vida. Paralelamente a repressão da 

população cigana o governo ditatorial também buscava criar símbolos 

associados a uma identidade nacional, elementos que pudessem estampar 

uma Espanha unida e integrada e influenciado pela visão romântica do período, 

o flamenco enquanto arte se mostra interessante e potente para o projeto de 

Franco, principalmente no que se refere à políticas externas: 

 

Durante cuarenta años los artistas habían tenido que actuar 
públicamente en sitios determinados, conseguir un carnet acreditativo 
de "artista" que las autoridades expedían, y modelar en ciertas 
maneras la expresión de sus sentimientos a través del flamenco para 
no amenazar la llamada "pureza del arte español". Sus actuaciones 
eran instrumentalizadas por la oficialidad para transmitir una falsa 
idea de unidad y homogeneidad [ ASENSIO,2014, 156] 

 

O Flamenco se mostra como atrativo e exótico suficiente para atrair 

olhares externos curiosos a respeito de tal manifestação. Ao mesmo tempo em 

que a população marginalizada sofre uma repressão excessiva passa a ser 
                                                           
12

 Idioma utilizado por grande parte dos ciganos na Espanha  



 
 

 

apropriado e resignificado para caber num modelo nacionalista forjador de uma 

identidade nacional espanhola.  

Vale mencionar que os anos expostos nesse trabalho referem-se à 

época em que os fenômenos aconteceram em maior expressão, o que não 

quer dizer que tais manifestações flamencas não aconteciam anteriormente.  

A partir dos anos 30, o flamenco começa a tomar proporções 

transnacionais no que se refere aos espetáculos em teatros, visto que as 

manifestações familiares e juergas nas ruas já aconteciam com a imigração 

espanhola para as diversas regiões do globo, o movimento  que se expande da 

década de 30 refere-se ao flamenco enquanto produto artístico quando os 

cantores e cantoras as bailarinas, bailarinos e guitarristas passam a fazer 

turnês.  

Neste momento, segundo (ASENSIO,2014,156), devido à censura e ao 

controle franquista, os artistas muitas vezes pressionados ,encontraram nessas 

viagens uma oportunidade diferenciada  para seguirem se apresentando, um  

exemplo desse movimento é a dançarina e cantora flamenca Carmem Amaya 

que se desloca com sua família da Espanha para a Argentina no período da 

Guerra Civil Espanhola. Neste período ela já era conhecida na Espanha desde 

os anos 30 e, a partir do seu deslocamento, começa a fazer diversas 

apresentações na América do Sul e posteriormente nos Estados Unidos 

realizando muitas apresentações em Hollywood e na casa branca.  

  

1.4 O Flamenco Hoje. 

  

Atualmente o flamenco vive um momento de experimentação e fusão, 

desde pelo menos Camarón de La Isla13, ao mesmo tempo em que os 

trabalhos acadêmicos, filmes e documentários14 procuram resgatar a história 

do flamenco e registra-la, os artistas permitem misturar estilos e criar novas 

formas musicais a partir de sua . 

                                                           
13

 Cantaor e tocao flamenco nascido na Espanha de origem cale, cigano viveu entre os anos de 1950 e 
1992, foi conhecido internacionalmente  e experimentou algumas fusões flamencas principalmente com 
o jazz e o rock  no CD La leyenda del tiempo , disco este que sofreu diversas críticas de tradicionalistas 
flamencos.  Recentemente a plataforma audiovisual Netflix lançou duas obras audiovisual do gênero 
documentário a respeito de camarón de La Isla e sua importância para o flamenco .  
14

 No final do trabalho introduzi alguns filmes e documentários realizados nos últimos que foram 
importantes para a construção desse trabalho. 



 
 

 

 Hoje em dia existem diversas escolas para difusão do flamenco, porém 

a família, no contexto andaluz e espanhol é responsável por grande parte do 

ensinamento e aprendizagem do mesmo, mesmo nesse contexto familiar as 

gerações mais nova se sentem confortáveis para experimentar fusões e beber 

de outros gêneros musicais. 

 Como vimos anteriormente e seguiremos notando a seguir nos palos, as 

expressões flamencas se construíram de e com diversas formas musicais, de 

diversas formas de existência e como uma expressão da identidade local em 

determinada região especifica a Andaluzia. 

O movimento de fusão do flamenco, de mistura de estilos e formas 

musicais, pode parecer atual mas é  uma das característica antiga do  flamenco 

no que  se refere à sua capacidade de criar-se através do contato, dos 

encontros e da recriação. 

O gênero no flamenco dos séculos passados tem relação com o sexo. 

Como aponta Cristina Cruces Holdan: 

 

La construcción histórica y cultural de los sexos en la andaluzia del 
siglo XIX fuertemente segmentária y jerarquizante se plasmó en una 
de las estruturas y unas disposiciones corporales diferenciaron lo que 
desde entonces es reconocido como “ Baile de hombre” y “Baile de 
mujer “.[ ROLDAN, Cruces, 2015] 

 

 No último século essa distinção começa a flexibilizar os limites e se 

integrar promovendo novas possibilidades de corpos. O “ Flamenco novo “ 

conhece as estruturas tradicionais, as valora, mas permite-se criar, mover, 

fazer-se ,nesse sentido, inúmeros criadores flamencos, tanto no que se refere 

ao campo do da dança quanto do cante e  toque, seja criando sob influência de 

outros gêneros, trabalhando outras partes do corpo, explorando conceitos e 

novas possibilidades ,neste sentido, recentemente o bailarino e pesquisador 

Fernando Lopez Rodriguez, lançou o livro “De Puertas Para a Dentro: 

Disidencia Sexual y disconformidad e gênero em la tradición Flamenca”, 

publicado em 2017, que navega através das trajetórias, figuras do presente e 

do passado que estiveram e estão em desconformidade com o corpo binário da 

história oficial flamenco, resgatando uma identidade marica  do corpo flamenco.  

 Dado o novo contexto de consciência das mulheres das distinções 

colocadas no seu corpo e com o crescimento do feminismo enquanto 



 
 

 

pensamento teórico e manifestação prática, essas se sentem mais livres para 

se entregar durante mais tempo à dança. Como aponta Cristina Cruces Holdan 

(2017): 

 

 El compromiso actual de las mujeres del flamenco no reside solo en 
la reproducíon del pasado sino también en la creación, no solo en 
tener oficio sino también en tejer ideias y llevarlas a la escena. Esta 
reflexión especulativa  sobre la música la danza cuestiona el 
flamenco seguro y posiciona bailaoras, tocaoras y instrumentalistas 
en un apasionante territorio entre la pertenecência y la rutputura que 
define ya el flamenco del siglo XXI [ CRUCES ROLDAN, p.66 ,2017] 

 

O chamado “Neo- flamenco” percebe a tradição como algo dinâmico e 

portanto possível de ser criado e reinventado, dessa forma o corpo estaria em 

constante possibilidade dentro da esfera do flamenco aberto a fusões 

encontros, e misturas de gêneros musicais e corporais.  

Neste capítulo pudemos nos aproximar aos estudos e visões a respeito 

do flamenco, bem como apreende-lo enquanto formador de uma identidade 

local multicultural, no próximo capítulo nos acercaremos da linguagem musical 

e corporal do flamenco que compartilham entre si um mesmo idioma. 

 

  



 
 

 

 

 

Capítulo 2  LINGUAGEM  FLAMENCA.  

 

 Neste capítulo discorrerei a respeito de aspectos da linguagem musical e 

corporal do flamenco. Essa pesquisa se construiu principalmente a partir da 

minha experiências enquanto bailaora de flamenco, algumas informações 

recorri a bibliografias que especificarei no momento em que utiliza-las. A maior 

parte do conteúdo se insere no contexto da aprendizagem oral, durante as 

aulas de Natália Casanova, Maria Tereza Canário e apreendidas em 

apresentações flamencas assistidas no Rio de Janeiro.     

 

2.1 Os Palos Flamencos  

O universo da música flamenca é dividida em diversos palos. Esses 

palos são subclassificações musicais que se aproximam e se separam por 

diversos fatores como: tempos musicais, temática das canções, origem 

geográfica e emoções transmitidas.  

Assim como tocar e cantar cada palo exigem um conjunto de 

aprendizagem relacionadas aos movimentos vocais, dançar cada palo requer o 

conhecimento  de movimentos corporais e intenções distintas. Por exemplo, 

para dançar uma buleria, um palo que remete a festa, os movimentos requerem 

uma aprendizagem de soltar a cintura, normalmente os joelhos podem ser mais 

flexionados permitindo espaço para sorriso, provocações e pulos.15 No 

flamenco, a intenção do direcionamento das intensidades da força nos 

movimentos é projetada para o solo, quando me refiro ao pulo no flamenco, o 

foco do movimento está no retorno ao chão e não na saída do pé do solo. 

Segundo Ricardo Molina, o conjunto de cantes flamencos brota de dois 

mananciais diferentes, as tonás, fonte dos cantes ciganos e dos fandangos 

fontes dos andaluzes. Como podemos perceber olhando ao passado, essa 

                                                           
15

 Elucidarei no próximo capítulo aspectos dos corpos e dos movimentos flamencos, nesse 
capítulo trago algumas que se relacionam com a linguagem. Segmentei por opção 
metodológica os capítulos a respeito da Linguagem e do corpo e movimentos, mas ambos 
aspectos se entrelaçam e se associam uma vez que a linguagem flamenca se expressa , se 

manifesta se constitui e é constituída em cada corpo em movimento.   



 
 

 

divisão não pode ser pensada de forma binária uma vez que o emaranhado 

social que cria, recria e constitui as expressões flamencas é muito mais 

complexo e múltiplo.   

O segundo ponto importante a se destacar é, que discorrer a respeito 

dos palos é tentar estruturar um universo extremamente dinâmico e flexível. 

Eles se dividem de acordo inclusive como são interpretados pelos cantadores, 

sendo muito difícil chegar a um número ou uma categorização exata de todos 

eles, como aponta Luis Lopes Ruiz, “Los intentos de classificación de los 

cantes conducen com frecuencia a la confución o al caos“(1999:53). 

Aqui discorrerei sobre os palos mais conhecidos e que deram origem a 

outras inúmeras possibilidades de palos, desta forma, minha intenção não é 

descrever sobre todos de forma massiva, apenas fazer uma breve exposição 

dos mais conhecidos para uma maior aproximação do universo flamenco, bem 

como, para reafirmar a ideia do flamenco como uma expressão dinâmica e 

multicultural. Adicionarei algumas estrofes de letras cantadas pelos diversos 

palos afim de aproximar o leitor ao universo flamenco. As coplas que eu 

selecionei não possuem um autor conhecido e foram extraídos do livro 

Colección de cantes flamencos de Antônio Machado y Álvares (1881) 

Os primeiros cantes que se tem conhecimento são o do ramo das 

Tonás. Carceleras, martinetes, saetas e deblas são exemplo de tonás. As 

carceleras retratam a realidade nos cárceres os martinetes a realidade nos 

trabalhos obreros, o termo matinete provem da palavra martelo, instrumento 

utilizado em construções e fabricas. São considerados cantes de Palo seco, 

isto é, não apresentam o acompanhamento da guitarra. As breves descrições 

que selecionei a seguir foram sistematizadas por mim através do conhecimento 

que adquiri em sala de aula,bem como através dos livros : “ Guia del Flamenco 

“de Lopes Ruiz (2016), Ayer y hoy del cante flamenco “ de Manuel Ríos Ruiz 

(1997) e  “ Introdución al cante flamenco”  de Manuel Ríos Ruiz ( 1972). 

 

Tangos: É  um dos  palos  mais conhecido e difundido, possui compasso 

4/4, é  alegre de acordo com os flamencólogos acima, o cante teria se 

formando do encontro principalmente das diversas etnias do continente 



 
 

 

africano que foram escravizadas e  levadas a cuba e a Andaluzia. É um ritmo 

para dançar e posteriormente se converteu também em um palo para escutar.  

 
 Peinate com mis peines, 
 Que mis peines son de azúcar, 
 quien con mis peines se peina 
 Hasta los dedos se chupa.  

 

Tientos: É uma versão recriada mais lenta dos tangos, segue o mesmo 

compasso dos tangos, porém mais lento 

 

 Que Pájaro será aquel  
 que canta a la verde oliva  
 Anda y dile que se cale  
 Que su cante me lastima 
(Cante de Chacón) 

                                                                    
Seguiryas: em sua maior parte das vezes retrata dor, ou tristeza frente a 

uma realidade ou perda, é reconhecido um cante cigano. Grande parte  das 

bailaoras que conheci no Rio de janeiro disseram ser um dos palos mais 

difíceis de serem bailados, não apenas pela densidade do corpo ao expressar 

a dor , como também pela estrutura dos compassos não serem bem definidas 

eu não tive nenhuma experiência dançando por Seguiryas, apenas assistindo 

em apresentações  e em vídeos na plataforma do Youtube.  

Através dessas fontes notei que dificilmente uma apresentação flamenca 

termina por Seguyrias, normalmente um baile flamenco termina com um palo 

que seja considerado alegre ou festeiro. Normalmente por bulerias ou por 

tango . 

                                                                                   
                                                     A La Luna Le pido, 
                                                     la del alto cielo  
                                                     como le pido que saque mi padre 
                                                     de donde esta metido! 

 
.  

Serranas: Tem o mesmo compasso da seguirya, alude temas do campo 

e da serra. 

                                                     Por la Sierra Morena  
                                                     Va una partía 
                                                     Y el capitán se llama  
                                                     José Maria 
                                                     Que no va preso 
                                                     Mientras su jaca torda 



 
 

 
                                                     Tenga pescuezo 

 

Soleares: 
                                      Voy como si fuera preso: 

                                                     detrás camina mi sombra, 
                                                     delante mi pensamiento. 

 

Antes do século XIX era conhecida por acompanhar um  baile chamado 

Jaléo, aos poucos foi ganhado uma estrutura própria e se tornando um dos 

palos mais dançados do flamenco possui 12 compassos, são de difícil 

identificação pois são extremamente variáveis quanto a interpretação e quanto 

a origem geográfica do cante , quer dizer, as soleares de Cádiz possuem uma 

característica distintas  das de jerez, triana e etc , podem ter quatro versos ou 

três como na soleá acima.  

 

Fandangos:  os fandangos são músicas tradicionais andaluzas 

aflamencadas, podem ser divididas regionalmente como fandango de huelva, 

de Málaga, Malagueñas, Fandangos de Cádiz, Fandangos de Córdoba em sua 

origem o fandango viajou e influenciou e sofreu influência em diversas regiões, 

são comuns as expressões no México por exemplo de fandangos levados por 

Andaluzes, modificados e retornados a Espanha, principalmente em Cádiz.  

Nas academias de danças que não trabalham com música ao vivo no rio, 

normalmente as apresentações são feitas por fandangos ou Sevillanas . 

 

Malagueñas: Provem dos antigos fandangos de Málaga que se formou 

em um cante flamenco na metade do século XIX.   

 

Cartagenera: É um fandango de Cartagena, é um cante de levante 

pertencente a um cante de las minas. Não é dançado, o toque da guitarra se 

assemelha a uma Malagueña. 

 

Granaína: Proveniente do aflamencamento reginal de um Fandango de 

Granada.  

 

Alboreas: Palo cantado exclusivamente em cerimônias rituais de bodas 

ciganas, as alboreas são consideradas patrimônio do povo calé. 



 
 

 

 

                                                 “Jesucristo bendice 
                                                   a tan bonita novia 
                                                   y a toa su familia 
                                                   le das la honra.” 

- 
                                                  “¡Que viva el padre de la novia! 

                                                                                                      
¡Qué bien ha quedao 

                                                  Por eso a su hija 
                                                  La han coronado.” 

 

Alegrias: Ritmo composto de músicas alegres e festeiras   também 

possuem 12 tempos como a soleá e as bulerias, sendo normalmente mais 

rápidas que as primeiras e mais lentas que a segunda. Normalmente no final 

de um baile por alegrias o ritmo acelera  finalizando por bulerias. 

                                                                                                                                                                                                            
Dos cositas tienen Cái                                                                                                              
Que me llama la atención.                                                                                                                   
Las mocitas de mi barrio,                                                                                                                
Y la calle del Mirador. 
                                                                                                                    
Cái cuna de la gracia,                                                                                                                
Desde tiempo inmemorial,                                                                                                            
No es pasión de gaditano                                                                                                          

Que es la pura realidá. 

                                                                                       
Sevillanas : Estilo dançado parte da tradição de Sevilla, possui um baile 

próprio, nas festas noturnas as pessoas dançam por Sevillanas e existem uma 

série de escolas de danças para ensinar, geralmente é dançado em par em 

series de quatro estrofes que se chamam “La primera “ “ La segunda “ “ La 

tercera “ e “ La cuarta”, na realidade  são compostos de  sete estrofes mas pela 

dificuldade das outras, são mais  difundida e dançada as quatro primeiras. O 

termo Sevillanas se refere tanto a música quanto a dança . 

                                                                           

I 
Me preguntan por tu cara 
gente que nunca a venio 
y yo le llevo una estampa 
para que te vean Rocio 
Esa bonita mirada 
si te tengo cara a cara 
como te cuento Rocio 
si yo no tengo palabras 
para contarles lo mio 
ESTRIBILLO 
Me da calor y me da frio 
un pellizco aquí en el pecho 



 
 

 
y lloro cuando me rio 
y yo no se lo que siento 
cuando lo cuento Rocio 
II 
Aunque nadie me comprenda 
mira si es grande lo mio 
que yo le digo que vengan 
y que te vean Rocio 
y cuando pasa la madre 
por mi puerta, por mi calle 
como la llaman el gentio 
como le cuento yo a nadie 
ese momento vivio 
III 
He visto que se abrazaban 
gente que había reñio 
y alguno que no me hablaba 
ahora es amigo mio 
Esa cosquilla por dentro 
cuanto contigo me encuentro 
como te explico lo mio 
este bendito momento 
como lo cuento Rocio 
IV 
Me preguntan por la juerga, 
por el cante y por el vino 
y yo le digo que vengan 
y a mi lao hagan el camino, 
que se entierren por la arena 
agarraos a la carreta 
del Simpecao Divino 
a ver si entonces me cuentan 
y comprendo yo lo mio 

 

Bulerias: Aparecem no final do século XIX e admitem todo tipo de 

improvisação, é um estilo rítmico e vibrante é cantado e dançado no ritmo de 

uma soleá ligeira. É um cante festeiro e a maior parte dos flamencologos que 

citei acima associam  sua criação aos ciganos de Jeréz . Ela fecha a maior 

parte das juergas flamencas.  

 

Farruca: Os andaluzes chamam de farruco o galego ou asturiano que 

emigrava para Andaluzia. O baile tem característica marcante de referencia a 

doçura cadencia e melancolia e característico o uso constante dos pés e 

sapateado. 

 
Una farruca en Galícia  
Amargamente lloraba;  
Se Le habia muerto el farruco  
Que la gaita le tocaba 

 
Garrotín: É um baile cigano não andaluz, que proveio das Astúrias e 



 
 

 

 foi incluído no repertório flamenco.  

 

 

                                                    Que te han hecho mis ojitos 
                                                    que tanto me los maldice 
                                                    sabendo que mis ojitos  
                                                    hacen lo que tu dices? 
                                                     
                                                    Garrotín, con el garrotán 
                                                    de la vera vera, vera 
                                                    de san Juan 

 

Milonga : Cante aflamencado que provem do folclore argentino da região 

de la  plata, com mais expressão na Espanha na década de vinte e quarenta.  

      

Guajira: A palabra guajira provem do nome Guajiro, camponês branco 

de Cuba. A copla a seguir descreve a paixão de um guajiro, por uma mulher 

nascida cubana e a descrição daquilo que podia oferecê-la.     

                    

Contigo me caso, indiana 
                                                                       Si se muere tu papá. 
                                                                       Díselo a tu mamá, 
                                                                       Hermosísima cubana, 

         Tengo una casa en la Habana 
                                                                       Destinada para ti 
                                                                       Con el techo de marfil 
                                                                       El piso de plata forma, 
                                                                       Para ti, blanca paloma, 
                                                                       Tengo yo la flor de lis 

 

Rumba: Tem grande influência e origem afro cubana, na Espanha 

segundo Lopes Ruiz ( 2016,70) esse palo foi muito divulgado pela população 

cigana da Catalunha a partir de 1940 e aflamencado. 

 

Vidalita: Um cante proveniente da argentina o nome provem do derivado 

ameríndio vidala que vem de vida somado ao sufixo quéchua lá. Vindo para a 

Espanha foi aflamencado e possui métrica e ritmo muito semelhante a milonga, 

assim como a milonga a Guajira e as rumbas é considerado um cante de ida e 

volta, cantes de ida e volta seriam os cantes surgidos em decorrência do 

contato durante a invasão dos Ibéricos às Américas . 

 



 
 

 

          Romance: De origem latina, romance castelhano assimilado por ciganos 

e convertido em flamenco na convivência entre ciganos e andaluzes, as 

versões antigas não tinham baile nem toque de guitarra nas interpretações 

mais atuais se pode dançar por bulerias.  

 

    Ven aquí hijo del alma 
  también del almita mia 
  si yo a ti te cogiera en España 
  también te cristianaria 
  y por nombre a ti te pusiera 
  doña Ana de Alejandría 
  así se llama tu mare 
  y una tiita que a ti te mecía 

 

Zambra: No castelhano antigo o nome fazia referência a uma festa 

morisca com muita música e alegria, hoje em dia é difundida principalmente  

pelos ciganos de granada . 

 

2.2 A Estrutura do Baile.  

            

O Baile flamenco possui como uma das características principais o improviso, 

as bailaoras muitas vezes não sabem o que será tocado e cantado, dessa 

forma, as sequencias de passos se desenrolam no momento da dança.       

Quando as apresentações são coreografadas, principalmente em teatros, os 

músicos e os dançarinos ensaiam o que será apresentado, porém nas ruas, 

nas tabernas e nos tablaos geralmente não há ensaio ou combinação prévia da 

estrutura. 

Para que o encontro, entre todos os presentes aconteça no improviso, 

existem uma sériede movimentos sonoros e corporais gestuais que compõe a 

linguagem e permite que a comunicação aconteça durante o momento da 

apresentação formal ou de uma juerga.   

 Na maior parte das vezes, no inicio do baile, o guitarrista executa o 

compasso e em algumas ocasiões uma falseta, que consiste em uma 

composição melódica com a guitarra, até que o cantaor começa a cantar 

alguns ayeos do baile ou alguma letra prévia, os ayeos são vocalizações 

silábicas melódicas flamenca, no caso das alegrias por exemplo “ ti-ri-ti-tram” 

ou em outros palos podem ser ” ays’”, esse momento é muito importante por 



 
 

 

ser o inicio, momento em que a atmosfera do baile começa a se espalhar. 

Nesse momento a bailaora ou bailaor estão atentos, escutando e apreendendo 

o que está sendo comunicado em som e permitindo que os movimentos 

sonoros “invada o corpo ou chegue no corpo ou  vibre no corpo”16 . Terminada 

a introdução o bailaor ou bailaora se apresenta ao baile, esse momento se 

chama salida17,lentamente começam  dançar no ritmo do compás18 em 

ressonância ao movimento que está sendo tocado, até que fazem uma subida19 

que consiste  em uma aceleração progressiva do sapateado culminando com 

um remate20 ou uma llamada21, chamada em português, que como o nome 

sugere irá chamar o cantor para realizar o cante. Essa llamada acontece com 

sucessivos movimentos de sapateado, palmas e olhares que irão convocar o 

cantaor ou cantaora, a cantar. Esses momentos são feitos com o que chamo 

aqui de explosão de intensidade de força quer dizer, a força que está sendo 

contida durante o baile é liberada nesses momentos. A força e a intensidade é 

um aspecto muito importante do movimento flamenco. A força no flamenco, 

como veremos mais adiante vem de dentro do corpo e a contenção, e as 

intensidades de execução das forças geram as intenções dos movimentos 

flamencos . 

Dependendo do palo remate e a llamada terão características distintas, 

se for um palo festeiro o movimento será expansivo utilizando sons de 

sapateado e palmas, se o palo evocar sentimentos de melancolia o foco do 

remate está nos movimentos com o braço. É importante destacar que, durante 

uma apresentação ou juerga flamenca o contato visual entre todos os 

participantes é muito importante, é um momento de interação e comunicação, 

olha-se para aquele ao qual se pretende efetuar a comunicação.  

 Durante as letras o foco está no cantaor e o bailaor acompanha os 

tempos e os ritmos com movimentos com uma intenção suave de pés e braços, 

movimentos conhecidos como marcajem ou passeos, nesse momento não há 

                                                           
16

 Expressões utilizada pelas bailaoras e professoras durante as aulas explicando esse 

momento do baile. 
17

 Traduzido como saída em português. 
18

 Compasso  
19

 Aceleração progressiva do sapateado. 
20

 Movimento brusco para indicar uma mudança no baile . 
21

 Movimentos indicativos contranstante com o resto dos movimentos feitos para indicar o 
momento do cantaor começar uma letra.  



 
 

 

barulho de sapateado e os movimentos podem acontecer parados ou em 

caminhada lenta no tablado .Outro momento muito importante no baile 

flamenco é a escobilla, que consiste no bailaor ou bailaora realizar uma 

composição rítmica inteira com o sapateado, geralmente acontecem depois da 

primeira e da segunda letra.  

 O final do baile é marcado por uma aceleração de ritmo e movimento, o 

cantaor canta uma última letra cujo nome varia de acordo com o palo . O final 

vai depender de cada palo que está sendo apresentado, por exemplo, as 

soleares e as alegrias, normalmente terminam por bulerias, os tientos e as 

farrucas normalmente terminam por tangos.  

Outro aspecto muito importante numa apresentação flamenca são os 

Jaleos, eles consistem num conjunto de vozes, palmas e expressões entoadas 

durante uma apresentação, tanto por quem está participando efetivamente da 

apresentação quanto para quem está assistindo, no caso de uma apresentação 

em teatros por exemplo em que existe a diferenciação público e artistas, esses 

jaleos acompanham e fazem parte do baile em qualquer momento e em 

referência a quem canta, toca, ou baila, o mais conhecido dele é o Olé, mas 

existem inúmeros jaleos como Anda ! Agua ! Asi es! Eso gitana ! Arte ! Eso és! 

Baila! Asi se toca! 

A estrutura descrita acima trata-se de uma estrutura básica que pode 

sofrer variações, o  bailaor ou bailaora pode começar um baile após a letra por 

exemplo já realizando um remate , como em apresentações em tablaos e 

juergas o momento acontece no improviso a estrutura pode sofrer diversas 

modificações de acordo com o palo e com o momento como explicita Mónica 

González Sánchez: 

 
Hemos de señalar que existen algunas diferencias estructurales entre 
los distintos palos, e incluso diferencias en la nomenclatura de sus 
partes, así como existen palos que tienen estructuras fijas, con partes 
concretas que las distinguen claramente de otros.[SÁNCHES 
GONZÁLES,2011] 
 

segue abaixo um esquema simples para melhor compreensão da 

descrição de uma estrutura básica discorrida acima : 

 

  



 
 

 

                                       

 

          



 
 

 

 Quando usamos o termo baile, termo mais utilizado ao se tratar a 

manifestação corporal flamenca, é interessante pensar que no contexto 

espanhol do século XVII ,esse termo é utilizado em oposição ao termo dança, 

enquanto o primeiro esta associado a movimentos selvagem, impuros e 

bárbaros, o segundo estava associado movimentos aceitos pela aristocracia, 

como aponta [RODRIGUES, 2017:31] 

Ao longo da história do flamenco os movimentos dos corpos vão sendo 

moldados e estruturados para caber em uma estética aristocrata, que ao 

mesmo tempo, romantiza esse outro dito como selvagem ,restringe os corpos 

para caber nesses espaços para o pesquisador e bailaor, Fernando Lopes 

Rodrigues: 

La estilización del flamenco es, por lo tanto, una estrategia que puede 
ser contestada, pero que tiene el claro objetivo de buscar una salida a 
la exclusión.Podríamos reflexionar acerca de aquello que se pierde y 
aquello que se gana efectuando una operación tal de inclusión, tanto 
en un nivel gestual como en un nivel social: se gana, literalmente, 
espacios de acción, espacios para el baile, es decir, público y 
posibilidades económicas. Se pierde, quizás, la fuerza del “gesto 
salvaje” y su contestación de las costumbres sociales, que constituía 
una especie de afuera relativo, un lugar en el que los cuerpos no 
están sometidos a ciertas normas sociales que implican una 
codificación del cuerpo en relación con una normatividad del 
movimiento.[ RODRIGUES, Fernando,. 2017,] 

 

A estrutura do baile foi tomando forma e se fixando a partir do aumento 

das apresentações em cafés cantantes e operas, por uma necessidade de 

estruturação de uma manifestação mais espontânea para leva-las aos espaços 

normativos. 

Como podemos ver acima essa estruturação existe porém não é fixa, 

podendo sofrer diversas modificações de acordo com o momento que podem 

acontecer em decorrência da comunicação que ocorre no  encontro flamenco 

como um todo.   

Desse capítulo em decorrência de uma aproximação à linguagem 

podemos introduzir as primeiras características do corpo flamenco que serão 

importantes para a leitura do próximo capítulo : O corpo flamenco é um corpo 

em movimento, os movimentos do baile, do toque e do cante compartilham 

uma linguagem em comum, portanto, no flamenco não basta aprender o corpo, 

é necessário que se domine uma linguagem . 



 
 

 

 O treino do cante, do toque e do baile podem acontecer separadamente 

porém, a intenção da aprendizagem tem como caminho o  domínio  da 

linguagem que se efetua nos encontros, seja em juergas, ou em tablados, 

desta forma  a autonomia do  corpo flamenco de quem executa o baile, o toque 

e o cante é relativa uma vez que o intuito do aprendizado pessoal é também o 

domínio da linguagem em comum. 

No ato flamenco, as pessoas que expressam as diferentes 

manifestações aprendem a linguagem em seus corpos para que a 

comunicação aconteça As intenções evocadas não só pelo palo que se toca e 

canta  em questão, como também  pela pessoalidade de quem canta e quem 

toca é expressada em movimentos físicos por quem baila, por sua vez, os 

movimentos de quem baila  carregam intenções de comunicação durante o 

improviso, quando por exemplo, uma bailaora convoca o cantor, para executar 

uma letra através do seu corpo.  

A intenção no corpo da bailaora flamenca é alterada e gerada através da 

força, a variação das forças e da projeção da força gera uma distinta intenção, 

a respeito da força, da intenção e das outras características que compõe o 

movimento flamenco detalharei com mais minúcia no próximo capítulo. 

Outra característica que podemos apreender da linguagem do improviso 

é a dinâmica, podendo ser feita por qualquer pessoa participante da 

apresentação, independente dos palos que estão sendo apresentados, as a 

velocidade que os movimentos acontecem são variadas, podendo ser 

introduzidas por qualquer parte  de quem executa o ato, por exemplo, os 

palmeadores ou palmeadoras, pessoas responsáveis pela percussão nas 

palmas, podem acelerar seus movimentos, culminando em uma aceleração da 

guitarra, e consequentemente em uma aceleração do baile, se uma bailaora  

acelera o movimento do sapateado, quem está tocando e palmeando 

acompanha a mudança. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Capitulo 3 A ETNOGRAFIA DA APRENDIZAGEM: CONSTRUÇÃO E 

MOVIMENTOS DOS CORPOS FLAMENCOS NO BAILE. 

 

O meu interesse pelo flamenco enquanto expressão foi despertada 

primeiramente através da atenção ao som emitido e da minha apreensão dos 

corpos em movimento, posteriormente pelo meu próprio corpo em movimento. 

Desde criança fui exposta a aulas de dança. Minha mãe é dançarina 

contemporânea, coreógrafa e professora de dança e eu atriz, desta forma, as 

brincadeiras de infância, minha vivência e grande parte das minhas memórias 

estão relacionadas a corredores de academias de dança, coxias e palcos. 

Entre 2 e 6 anos fazia Ballet em uma academia em que minha mãe ensinava 

dança e é deste período que tenho a primeira memória relacionada ao 

flamenco. 

Era ensaio geral e todos os alunos de diversas modalidades e idades se 

deslocavam para a mesma sala na qual todas as coreografias e atuações eram 

costuradas para dar forma ao espetáculo final. Todos deviam ficar bem atentos. 

Para mim era inevitável não conversar com as amigas de turma. O clima era de 

dispersão pela quantidade de informações e pessoas envolvidas no processo, 

em algum momento do ensaio chegou a hora da turma de dança flamenca se 

apresentar. Desta forma, as bailaoras22 que até então passaram despercebidas 

aos meus olhos, entraram e se posicionaram para dançar. Elas usavam saias 

longas com cores vibrantes e sapatos de salto. Uma música diferente de tudo 

que eu já havia ouvido até então começou e durante a preparação para o baile, 

alguns segundos antes de começarem a dançar, elas pareciam ter crescido, se 

tornaram gigantes para mim, os braços pareciam enormes e a força com que 

batiam os pés no chão maior ainda. Na minha perspectiva da época pareciam 

ser capazes de atravessar o chão com os pés se quisessem. Eu mal pude 

respirar, quanto mais desviar os olhos, e ao final eu pensei que tinha gostado 

daquilo e queria fazer também. 

A primeira aula de dança flamenca que participei foi em meados de 

setembro de 2017, mais de 17 anos depois. Quando havia marcado a aula 
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experimental estava bem ansiosa e relembrei da imagem e da sensação que 

tentei traduzir em palavras acima.  Tudo que descrevi era muito sentido e  

pouco racionalizado na época. Era a lembrança de um momento de presença.  

A minha aproximação das vivências de flamenco na cidade do Rio 

Janeiro começou a se desenvolver a partir da minha própria vivência em aulas.  

Comecei a fazer aulas em uma academia no Recreio dos Bandeirantes e 

posteriormente mudei para outra escola especializada em danças 

denominadas como ancestrais ou étnicas, em ambas as experiências tive como 

professora Natália Casanova, imersa no flamenco há mais de dez anos, 

atualmente faço aula na Taquara com a professora Tereza Canário uma das 

primeiras  professoras  de flamenco a dar aulas no Rio de Janeiro.  

 Dentre o período em que eu começo a fazer aula de dança flamenca e o 

que começo a pesquisar o flamenco como tema de trabalho de conclusão de 

curso de Antropologia, existe uma distância de aproximadamente três meses, 

comecei as aulas no início de setembro de 2017 e, em dezembro, foi a primeira 

vez que a ideia de estudar o flamenco pelo viés antropológico, quer dizer, em 

diálogo com os olhares e as teorias  que me foram apresentados durante os 4 

anos de graduação, me mobilizou.  

 Essa pesquisa tem como foco a  aprendizagem e construção do corpo 

das bailaoras de flamenco.  

As bailaoras e professoras de flamenco no Rio que dão aula hoje foram 

em sua maioria alunas das  professoras  a seguir: Simone Abrantes, que hoje 

em dia mora em Berlin, da professora Vera Alejandra, que atualmente reside 

em São Paulo que foi aluna de Ana Esmeralda, Maria Thereza Canário, Sônia 

Castrioto, Carmen Del Rio, Vitoria Nuñes  ou de Mabel Martín e Alberto Turiña- 

casal de argentinos descendentes de espanhóis que fundam no rio uma escola 

de danças espanholas, também responsável por grande parte da difusão do 

flamenco no Rio de Janeiro-. os alunos dessas professoras também dão aulas 

de flamenco hoje em dia, como por exemplo é o caso da minha professora de 

flamenco que era aluna da professora Tatiana Bittencurt que por sua vez foi 

aluna da professora Simone Abrantes. Eliana Carvallho, diretora do Studio 

dança, por sua vez foi aluna de Vera Alejandra, que teve aula em São Paulo 

com a professora e bailaora Ana Esmeralda. 



 
 

 

O flamenco no Rio é “um meio muito pequeno,” como Tatiana Bittencurt 

menciona, tem muitos alunos “mas eu costumo dizer se a gente não conhece, 

é porque a pessoa não se recicla muito, porque os poucos cursos que tem no 

Rio as pessoas que fazem flamenco vão fazer”. 

As escolas especializadas em flamenco no Rio, hoje em dia, são o 

Estudio Arte Flamenca em Laranjeiras, O estúdio Gesto em Copacabana, a  

professora Tereza Canário,  ainda segue dando aula em diversas regiões do  

Rio, porém sem um espaço próprio, Rodrigo Garcia  possui um espaço na 

Tijuca , a Casa de Espanha no Humaitá funcionando com a Escola Mabel 

Martin que segue sob organização dos filhos do casal e Denise Tenório que 

também possui um espaço em Santa Tereza. Fora isso outras escolas de 

danças no Rio possuem aula de flamenco com os professores já mencionados 

e os novos profissionais que tiveram aula com os nomes citados.  

A sociabilidade flamenca no Rio se constrói de forma integrada, quer 

dizer, não é um meio muito extenso e as pessoas no geral se reconhecem. O 

momento em que essas pessoas se encontram na maior parte das vezes é nos 

workshops e aulas internacionais no Rio, pois esses são os espaços em que o 

corpo se atualiza, e ganha novas possibilidades e referências sendo 

geralmente nesses espaços de formação onde as pessoas ativas no flamenco 

se encontram.  

Os professores mais antigos mencionados acima que tiveram contato 

com a dança flamenca no Rio tiveram aula através de duas professoras 

diferentes de dança, A Argentina Mabel Martin e a Goitacás Clotilde Ferreira 

Gomes. Nesse momento o flamenco não existe como algo separado do ensino 

do Baile Espanhol, a Escola Mabel Martin era uma Escola de Danças 

Espanholas, então eram ensinados vários bailes espanhóis incluindo o 

Flamenco, já a professora Clotilde era dançarina de dança moderna da 

companhia de Martha Grahan, durante suas viagens ela teria entrado em 

contato com as danças populares espanholas fundando o Ballet Hispânico 

Brasileiro.  

Durante minha conversa com a professora Simone Abrantes ela me 

contou a respeito de sua trajetória com o flamenco.Ela foi aluna da Professora 

Clotilde, começou suas aulas com 15 anos e aos 18 anos de idade começou a 



 
 

 

dar aulas.  A respeito do seu processo de aprendizagem ela menciona que era 

comum ter aulas durante quatro horas seguidas diariamente na casa da própria 

Clotilde.  

A relação entre o Baile e o toque no flamenco é interligada, no Rio isso 

não se desenvolveu de forma diferente, enquanto na Escola Mabel Marti, 

Alberto Purina, seu marido acompanhava as aulas na guitarra, no Ballet 

Hispânico-Braileiro de Clotilde, o toque ficava a cargo de Mara que inicialmente 

dançava, mas já era música e aprendeu a tocar para o grupo. Durante as 

primeiras viagens de Simone Abrantes à Espanha, Mara também foi, e 

participava das aulas. No que se refere a aprendizagem das estruturas dos 

tempos, compassos e estilos flamencos, Simone contou que a presença de 

Mara foi fundamental para que a mesma compreendesse mais a fundo, e 

dessa forma ela pudesse ensinar para suas alunas e desenvolver seu baile.  

Enquanto na Espanha, a maior parte dos flamencos aprendem o toque 

na situação familiar, no Rio de Janeiro esse estudo aconteceu em conjunto 

com a aprendizagem acadêmica, antes de serem músicos e músicas 

flamencas, os tocaores e tocaoras no Rio eram musicistas no geral.   

 O início das aulas de que participei é sempre o momento em que 

alongamos o corpo para os exercícios, alongamos as pernas puxando-as para 

trás na vertical alinhando os joelhos, uma perna de cada vez,  os pés fazendo 

rotações com o tornozelo para a direita e para a esquerda, os ombros girando-

os para frente e para trás, os braços puxando-os para cima e para o lado, a 

escápula abrindo e fechando o peitoral, a munheca girando o pulso para frente 

e para trás, para cima e para baixo, e a costela fazendo torções para trás e 

para frente, já quando fiz as aulas de Tereza Canário, o início era baseado no 

uso das castanholas e o restante da aula se desenrolava de forma semelhante 

ao restante das aulas de que participei. 

 Depois desse momento, geralmente continuamos a aula fazendo 

exercícios de aquecimento,  treinamos o sapateado, diversos tipos de giros e 

movimentos de braço. Após o aquecimento fazemos sequencias que vão se 

encaixar em diferentes partes de uma coreografia de flamenco. 

 Os primeiros passos que aprendi foram me ensinados a encaixar e a 

dançar por tangos, já nesse ano estou aprendendo passos referentes a uma 



 
 

 

Alegria, no que se refere a emoção e ao movimento,  ambos são palos que 

evocam movimentos relacionados à felicidade.  

A maior dificuldade que eu e as outras aprendizes também sentimos foi 

no que se refere ao tempo, uma vez que os tangos são divididos em 

sequencias de compasso de 4/4. Destes 4 tempos, o primeiro é um silêncio que  

durante o palmear normalmente é marcado por um movimento com um pé todo 

no chão denominado planta e os tempos 2, 3 e 4 são marcados em palmas, já 

as alegrias se desencadeiam de 12 tempos sendo um 

Cante e baile de compás misto (ou de amálgama. Destes 12 tempos , os 

tempos 3, 6, 8, 10 e 12 são acentuados. As alegrias têm como temas comuns 

mar, sal, sol e ainda outros, as mais antigas, por exemplo, podem falar da 

guerra, mas apesar desse conteúdo mais denso, são facilmente identificadas 

pela sonoridade e movimentos suaves próprios do estilo. 

A respeito dos movimentos do sapateado flamenco, existem três 

movimentos principais. O primeiro se baseia em golpear o chão  com o pé todo 

na horizontal, o nome dado a esse movimento se chama golpe, o segundo é 

bater com o primeiro terço do pé no chão e leva o nome de planta, e o terceiro 

é a batida da parte de trás do pé no chão nomeado de tacón. A partir disso 

uma infinidade de sequencias emaranhados e intenções podem se desenrolar.  

Os braços também se movem através de uma infinidade de 

possibilidades. Os movimentos são em sua maioria circulares, podem ser 

abruptos ou fluidos, variando dependendo da intenção do cante e do toque. 

Normalmente os movimentos dos braços são puxados pela região do cotovelo. 

O pulso e os dedos também se movimentam de forma circular acompanhando 

o braço, proporcionando a sensação de alongamento dos membros superiores, 

mais uma vez, essa circularidade pode acontecer de forma abrupta ou circular, 

os movimentos abruptos formados pela alternância das forças geram a 

intensidade flamenca. 

O baile é constituído pela alternância das forças proporcionando a 

sensação de mudança e contraste  o contraste das forças geram a excesso, a 

intensidade presente no flamenco. Aos poucos, durante o processo das aulas, 

aprendo as técnicas de braços, giros, treinando o meu ouvido a reconhecer os 



 
 

 

diversos palos23 flamencos e a internalizar o compás ,isto é, transformar aquilo 

que o cante e o toque vibram em movimento e intensidade sonora em  

expressão corporal. 

 A aprendizagem e o treino do flamenco enquanto dança  é indissociável 

da percepção sonora. Apreender os tempos, o ritmo, os cortes as variações e 

os silêncios é fundamental para o baile. Os ritmos, cortes, variações e silêncios 

compõem o movimento sonoro flamenco; o universo flamenco nas suas 

diferentes expressões é composto por movimentos.  

A aprendizagem da linguagem acontece através da observação dos 

movimentos e intenções de movimentos compartilhados entre quem dança, 

quem toca, e quem canta. 

Roberto Cardoso de Oliveira em seu trabalho “ Olhar, ouvir e escrever “ 

discorre a respeito de  etapas fundamentais do processo e do trabalho do 

antropólogo. Segundo Roberto Cardoso se Oliveira: 

 

Evidentemente tanto o Ouvir quanto o Olhar não podem ser tomados 
como faculdades totalmente independentes no exercício da 
investigação. Ambos se complementam e servem para o pesquisador 
como duas muletas (que não nos percamos como essa metáfora tão 
negativa...) que lhe permitem caminhar, ainda que tropeçaste, na 
estrada do conhecimento [CARDOSO OLIVEIRA, 1995] 

   
 

Nesse sentido, assim como o olhar e o ouvir fazem parte do trabalho do 

antropólogo, também se mostram como fundamentais no processo de 

aprendizagem dos movimentos intenções e linguagens no flamenco. Enquanto 

o aprendizado do flamenco culmina na execução e prática daquilo que se 

observa e escuta, a etapa final do processo de apreensão antropológica, 

segundo Cardoso de Oliveira, se concretiza no momento da escrita quando a  

questão do conhecimento se torna tanto ou mais crítica (ibidem, p.22,). 

No mesmo período que comecei a fazer aulas de dança flamenca, 

também entrei na turma de sapateado. Nesta, as aulas se baseiam em treino e 

técnica e as músicas utilizadas para as danças são de diversos estilos:  pop 

nacional, internacional, MPB, funk, rock, new age, ou qualquer ritmo proposto 

pela professora ou pelos aprendizes de dança, já na dança flamenca as 
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 Cada uma das diversas variedades tradicionais de cante flamenco, cada palo tem 
características musicais distintas. 



 
 

 

músicas utilizadas são variações de palos flamencos. A partir do cante se 

desenvolve o baile e o toque, ou não, dependendo do palo - alguns palos como 

carceleras, martinetes, por exemplo não apresentam o acompanhamento de 

guitarra flamenca e na maior parte das vezes também não são dançados.     

Apesar da transnacionalização principalmente do baile flamenco, a 

dança não existe dissociada de uma esfera, de um universo flamenco, que por 

sua vez, não é homogêneo, é extremamente  diverso e plural. 

Quando falo a respeito do contexto da sociabilidade do Flamenco no Rio 

de Janeiro ou a respeito da aprendizagem do corpo, o processo de 

visualização e reflexão antropológica acontece exatamente no contexto da 

escrita uma vez que meu corpo treinado nas teorias e olhares e escutas 

antropológicas, coexiste com o corpo de aprendiz de dança flamenca.  

No ato, nas aulas, meu olhar está voltado para a aprendizagem dos 

movimentos flamencos, para o treino, para a execução, para a visualização e 

sonorização desse universo que, posteriormente, tento estranhar para 

escrever. No meu caso, esse estranhamento não pode ser feito buscando uma 

distância com o outro, mas sim uma aproximação com o processo que vivencio 

no meu próprio corpo.  

Durante o processo de escrita do meu trabalho, encontrei algumas 

angustias, enquanto a pesquisa histórica e social do flamenco e seu 

desenrolar, aconteceram de forma mais fluida para mim, apesar da dificuldade 

de encontrar material no Brasil e ter que procurar bibliografias em outro idioma, 

ao refletir e escrever a respeito do corpo e das experiências do flamenco no 

Rio, passava horas com a tela do Word em branco, a sensação era como se eu 

olhasse para ela buscando que ela “se  escrevesse por mim”. Ao longo dos 

anos de graduação internalizei que o trabalho de campo ou a etnografia 

necessitavam de uma distância, de dados objetivos; a distância de processos 

que acontecem no meu próprio corpo, era desafiadora. 

A maior parte das conversas que tive não foram gravadas, pois se 

desenrolavam no contexto em que eu era uma bailarina aprendiz, as únicas 

que foram gravadas foi por uma enorme abertura e disponibilidade das 

pessoas com quem conversei, não conversei  com a intenção de gravar, mas, 

em algumas situações as mesmas sugeriam que eu gravasse para a minha 



 
 

 

monografia. Além da minha vivência cotidiana, tive uma conversa por telefone 

com Simone Abrantes, Bailadora brasileira que hoje mora em Berlin, mas que 

aprendeu e deu aula de Flamenco no Rio, a mesma se especializou em 

Antropologia, e nossas conversas foram feitas entre risos, compartilhamentos 

de textos, ideias, documentários, emoção e histórias sobre flamenco.  

Nesse sentido, um artigo de Tim Ingold “Chega de etnografia! A 

educação da atenção como propósito da antropologia” (2016) foi muito 

importante para eu valorizar e prosseguir para a segunda etapa da escrita da 

minha monografia principalmente o trecho a seguir: 

 

A suposta contradição entre participação e observação não passa de 
um corolário desse divisor. É como se fosse possível aspirar à 
verdade sobre o mundo apenas através de uma emancipação que faz 
com que se desligue dele, e que provoca um estranhamento de nós 
mesmos (INGOLD, 2013, p.5). Certamente, a antropologia não pode 
aceitar passivamente essa partilha entre conhecer e ser. Mais que 
qualquer outra disciplina das ciências humanas, detém os meios e a 
determinação para mostrar como o conhecimento emerge a partir das 
encruzilhadas de vidas vividas junto com outros. Como bem se sabe, 
esse conhecimento consiste não em proposições sobre o mundo, 
mas em habilidades de percepção e capacidades de julgamento que 
se desenvolvem no decorrer de engajamentos diretos, práticos e 
sensíveis com aquilo que está à volta. Isso enterra, de uma vez por 
todas, a falácia comum de que a observação seria uma prática 
exclusivamente dedicada à objetificação dos seres e coisas que 
comandam a atenção, e à sua remoção da esfera do envolvimento 
sensível com os outros. (INGOLD, 2016,p.407) 
 

As primeiras referencias e fontes bibliográficas a que tive acesso a 

respeito do flamenco foram os livros que a minha professora de dança me 

emprestou, livros que ela comprou em suas viagens para a Espanha para 

estudar flamenco, dessa forma, as bibliografias a respeito do flamenco foram 

possibilitadas através da minha vivência enquanto estudante de dança.  

A partir do momento em que comecei de fato a me embrenhar nas 

pesquisas bibliográficas e decidi que minhas aulas de danças seriam também 

uma pesquisa, passo a ser apresentada e vista como aluna de Flamenco que 

também está estudando flamenco para a faculdade. 

Quando olho para o flamenco enquanto experiência e aprendizagem e 

busco as ações e as experiências do meu próprio corpo e as experiências do 

corpo das pessoas com as quais dialogo. Quando tento apreender o universo 

flamenco no contexto do Rio de Janeiro, busco a visão, as histórias e a 



 
 

 

experiência de bailarinas e professoras de flamenco que são além 

companheiras de dança, pessoas mais experientes, que fazem parte do 

universo que estou aprendendo e me inserindo. Nessas conversas e aulas 

assistidas além de olhar e escutar através da lente da antropologia, olho e 

escuto através da perspectiva da bailarina, que ao perceber os movimentos 

tenta entende-los e ouvi-los com a intenção de aprende-los também.  

Escutar as histórias e as vivências me interessa não só por uma 

curiosidade mental a respeito de algo outro, mas através da ânsia do corpo de 

mover-se flamenco e entender essas histórias daquilo que atravessa constrói e 

modifica meu próprio corpo e apreensão de corpo. 

As conversas, as entrevistas e as trocas me foram feitas com muita 

disponibilidade. No contexto carioca, o universo da dança flamenca  é movido 

por um intenso interesse por parte das dançarinas e profissionais flamencas, 

uma verdadeira paixão e entusiasmo e uma curiosidade em entender a história, 

os palos, as diferentes técnicas, as influências musicais, a sociabilidade, e os 

artistas flamencos nos diferentes tempos, os significados dos cantes, artigos, 

entrevistas relacionadas ao flamenco.  

As etnografias que tive acesso para ler a respeito do flamenco em Porto 

Alegre, Bélgica e Nova York também discorrem a respeito da entrega por 

partes dos artistas flamencos de entender e se inteirar dos contextos flamencos 

principalmente na Espanha. 

 Apesar de não ser uma particularidade carioca ou brasileira isso é nítido 

de perceber nas vivências no Rio de Janeiro. É muito comum eu contar que 

estava pesquisando sobre o flamenco no Rio e as bailaoras me falarem a 

respeito da história do flamenco na Espanha, bem como terem um grande 

material bibliográfico para me oferecer, ou conhecer pessoas que 

desenvolviam projetos a respeito do flamenco, seja através de livros, de 

vídeos, referências. A tentativa de entender e racionalizar a história de 

construções de uma expressão movente e oral emerge em paralelo com a 

apreensão dos movimentos no universo flamenco.  

Os alunos não necessariamente se tornam aficionados em flamenco ou 

desenvolvem uma relação de entrega e conhecimento histórico e teórico a 

respeito do universo, mas, para aqueles que pretendem se desenvolver na 



 
 

 

dança para além de um exercício físico, o caráter do conhecimento, da 

pesquisa do flamenco se apresenta como parte da sociabilidade flamenca 

carioca. 

Eu por minha vez, todo o artigo, vídeo, música, documentário que via e 

vejo, compartilho com as pessoas à minha volta que se interessam e com as 

que não se interessam também. Quando o flamenco é uma paixão, ele 

transforma o corpo através de movimentos e  ocupa espaço.  

Um exemplo desse embrenhar do flamenco como parte importante da 

vida para além da dança, pode ser percebido conversando com uma 

professora de flamenco carioca que hoje reside em São Paulo que criou uma 

confecção de roupas flamencas, essa confecção exige um estudo da 

vestimenta flamenca, uma pesquisa, e uma interação direta com o que se 

produz na Espanha. Ela já havia tido uma confecção de roupas femininas e 

incentivada por sua amiga, também bailaora, cria o “ Fulana Flamenca“.   

Outro exemplo é o da minha professora de flamenco, que passava por 

um momento complicado em sua vida quando conheceu o flamenco  e se 

apaixonou pela dança e deixa sua antiga profissão e trabalho para mergulhar 

no universo flamenco passando a dar aulas. Ser flamenca no rio é permitir-se 

transformar o corpo apreendendo movimentos, comunicações e se movendo 

com intenções propostas pelos palos e pelos outros flamencos é a intercessão 

entre o corpo que é apreendido, e o corpo que apreende . 

No meu corpo, o interesse em me aprofundar no flamenco se encaixou 

com a vontade de como Antropóloga conhecer determinado universo, o corpo 

que pesquiso também é meu próprio corpo, e assim como as bailaoras que se 

apaixonaram e dedicaram sua vida ao flamenco. 

 Há um ano, grande parte da minha vida é voltado ao mesmo, não 

apenas nas aulas, mas durante a pesquisa, e para além dela, desde que 

comecei a fazer as aulas, a maior parte das musicas que escuto são de 

flamenco e flamenco fusão, os vídeos que vejo, as conversas que tenho. 

Metade da minha  semana está voltada para trabalho, e a outra metade para o 

flamenco, seja através da dança enquanto corpo ou do corpo enquanto escrita, 

e eu e minha professora estamos organizando um tablado flamenco no bar 

aonde eu trabalho.  



 
 

 

Ao decorrer do aprendizado que segue em curso percebi que o corpo 

flamenco no baile não era apenas para ser "realizado", era para ser sentido; o 

sentimento e movimento no corpo flamenco não podem ser pensados enquanto 

coisas distintas porque quando o corpo se move ele está movendo sentimento. 

A expressão flamenca está localizada no corpo e nos movimentos que o corpo 

realiza, seja os movimentos que emitem som, ou os que não emitem.  

As técnicas, as movimentações, vem sendo desenvolvidas e 

incorporadas, durante o processo de aprendizagem, mas existem elementos 

que são resgatados das experiências pessoais, que dialogam com o que está 

vibrando, o cante, e o toque.  Essa parte faria parte da parte de dentro do corpo 

que também compõe o movimento. 

Quando me refiro a incorporação me referencio ao conceito de 

embodiment proposto por Czordas (1994), que coloca uma evidência da 

corporalidade como componente do conjunto de práticas culturais e subjetivas 

– a partir de características somáticas, fisiológicas e funcionais as mais 

variadas – e não apenas, como um produto de tais práticas.  

O corpo vibra o cante, vibra o toque da guitarra e desse vibrar e pulsar, 

esse corpo se move e existe, esse corpo ganha forma  no movimento . 

 O corpo no baile, vibra algo que vem de fora dele – o cante e o toque, 

que o atravessa por dentro e ao se exteriorizar soma, transforma o que entrou 

na pessoalidade do baile, o movimento flamenco acontece com o encontro 

dessas diferentes esferas do corpo.  

 O corpo no baile flamenco é dividido entre fora e dentro, quando me 

refiro a fora e dentro é importante destacar que não é uma referência a uma 

suposta divisão corpo e alma, ou corpo e mente, trata-se de duas facetas do 

corpo, que não são opostas e nem fixas. Um exemplo disso pode ser percebido 

durante as aulas no que se refere à postura, quando somos ensinas a encaixar, 

ou seja,  aprender a postura flamenca necessitamos, por exemplo, trabalhar a 

força e durante o aprendizado somos incentivadas a fazer a força e o encaixe 

“por dentro”, quando aprendemos corretamente a fazer a força na parte de 

dentro do corpo, ela se mostra por fora. 

O corpo flamenco além de possuir a parte de “dentro” e a parte de “fora”, 

também é composto da parte de “cima” e a parte de “baixo”. Durante as aulas o 



 
 

 

corpo é treinado a não refletir o movimento da outra parte e ter o domínio 

dessincronizado do movimento, quer dizer, quando por exemplo sapateamos 

aprendemos a controlar a força para que ela não interfira da cintura para cima, 

ou seja, não oscilar o resto do corpo com o movimento feito embaixo, o que 

fazemos com os pés ou pernas, não pode interferir no que é feito com os 

braços e troncos, cada parte do corpo move em um ritmo diferente segundo 

apenas o compasso da música que passa a fazer parte do vibrar do corpo. 

Enquanto a parte de dentro( força, pessoalidade, intuição e duende)  e a parte 

de fora, cante, toque, aprendizados e referências) precisam se encontrar no 

movimento para que o baile aconteça, a parte de cima e a parte de baixo 

precisam se desvencilhar e dançar em distintos  ritmos vibrando o mesmo 

compasso.  

O universo de dança flamenca no Rio é baseado em uma relação de 

troca entre artistas nascidos em outros países principalmente vindos da 

Espanha e da América Latina, desta forma, tanto os artistas vem para o Rio e 

outras cidades do Brasil para realizarem oficinas e workshops como os 

professores de flamenco viajam para realizar oficinas e aulas com outros 

artistas flamencos em outras partes do Brasil da America Latina e 

principalmente para a Espanha. 

A vinda dos artistas flamencos para o Brasil geralmente é financiada por 

academias, estúdios de danças ou centros de convivência de cultura espanhola 

como a Casa de España no Humaita e o instituto Cervantes. Esses encontros 

transnacionais e regionais são importantes para atualizações, trocas e criações  

dos artistas.  

O corpo, nesse contexto tem um caráter marcado pelos movimentos 

coletivos apreendidos na comunicação corporal flamenca, mas o corpo também 

possibilita uma pessoalidade através da recriação baseada em distintos, 

movimentos e estilos de diversos artistas que atravessam a trajetória de um 

bailaora ou bailaor. O corpo flamenco se constrói com a pessoalidade de 

movimentos ensinados que formam uma identidade corporal flamenca através 

de técnicas.  

A internet é um fator que facilita a troca e a prendizagem do flamenco, 

uma vez que a distância entre diferentes artistas é diminuída possibilitando a 



 
 

 

troca de experiência corporal flamenca através do espaço audiovisual. Na 

internet podemos assistir tablaos, shows e espetáculos flamencos, ter acesso a 

música e a material de pesquisa de movimentos corporais e sonoros. Os 

registros audiovisuais não substituem as experiências e aprendizados 

presenciais, mas funcionam como uma ferramenta a mais de intercambio 

aproximando os flamencos de diversas possibilidades e manifestações 

expressivas.  

Durante uma conversa, a Professora Tatiana Bitencourt, sócia do 

Espaço de Dança Arte flamenca localizado em Laranjeiras, relembra quando o 

acesso a internet não era viável e como isso dificultava as pesquisas e o 

desenvolvimento do corpo. O único acesso ao universo flamenco para além do 

Brasil era através de videocacetes comprados por pessoas que viajavam para 

a Espanha. A internet facilita tanto a pesquisa corporal quanto a aquisição de 

vestuários e sapatos e acessórios flamencos.  

 

“Você ir para a Espanha era uma coisa muito remota, muito distante, 
não existia youtube, então você tinha muito pouco intercambio para 
saber quem são as pessoas do momento diferente de hoje que você 
ver quem ta bombando, então andava tudo mais lentamente. Aos 
poucos começou a vir profissionais dar curso aqui ,bem devagarzinho 
e aí a gente se encontrava nesses cursos internacionais aos poucos 
a gente foi afinando mais entre o que se fazia aqui e o que se fazia lá. 
Foi diminuindo essa distância com a entrada do youtube. Eu lembro 
da minha professora a Simone ter ido para a Espanha pela primeira 
vez trazer umas fitas cacetes com os barulhos .. então era só o som 
dos sapatos”[Tatiana Bittencurt] 

  

 Algumas semanas mais tarde pude conversar com a Professora e 

Bailaora Simone Abrantes citada na conversa acima, hoje em dia a mesma 

mora em Berlin, porém deu aulas muitos anos no Rio de Janeiro, começou a 

fazer aula aos 15 anos e a dar aulas aos 18, totalizando 35 anos em contato 

com a dança flamenca, a mesma mencionou a mesma dificuldade do flamenco 

há mais de 15 anos atrás no Rio de Janeiro, uma vez que a distância 

geográfica era mais significativa que nos dias de hoje com a internet.  

Durante as conversas com professoras e alunos e partindo da minha  

própria vivência com o próprio corpo e aprendizado flamenco, pude perceber 

que a maturidade dos movimentos traz a singularidade  desse corpo 

inicialmente coletivo - quando me refiro ao corpo coletivo falo do aprendizado 

básico de técnica que dá acesso à  linguagem flamenca, ensinados de forma 



 
 

 

coletiva por uma professora ou professor de baile flamenco ou pelo contexto 

familiar.  A técnica e o treino permitem uma outra aprendizagem de corpo, e 

este ganha singularidades vinculadas às trajetórias pessoais, e as vivências 

com outros flamencos, que atuam como múltiplas  referências influenciando a 

cada workshop, aula, a cada vídeo assistido, para que o corpo de uma bailaora 

se afine com aquilo que mais representa sua expressão flamenca.  

Ne mesma conversa com a professora, bailaora e psicóloca, Tatiana 

Bittencurt a mesma comenta: 

 

“Eu acho que o flamenco você começa um pouco imitando depois 
que você para de imitar você consegue se olhar no espelho e você 
começa a tentar fazer aquilo com alguma graça, com alguma 
desenvoltura porque aí a gente se sente desajeitado mesmo que já 
tenha interiorizado o passo e acho que uma terceira etapa seria você 
botar uma cara sua naquilo que você está fazendo, isso demora, mas 
primeiro a gente fica muito imitando depois tentando ajeitar aquilo 
dentro do nosso corpo porque você vai imitar uma pessoa com o 
corpo diferente do seu, é difícil, então você tenta encaixar aquilo no 
seu e depois você pensa como sou eu sentindo isso que estou 
fazendo ? Demora um pouco para a gente conseguir chegar nesse 
estágio para de fato aproveitar a desfrutar e expressar uma coisa que 
está sentindo, a gente vai para o flamenco porque sente , porque tem 
toda uma paixão, mas como também é muito técnico tem um caminho 
muito longo para achar esse corpo flamenco e uma vez que achou 
ainda vai mudando porque o flamenco mudou muito ao longo dos 
anos tem muitos estilos então pessoas que criaram estilos próprios 
que eu acho muito legal, o farruquito tem o jeito dele a Eva 
Yerbabuena também, então  as pessoas tem estilos muito diferentes 
ai você vai achando o estilo que você se identifica e vai vendo como  
isso fica bom no seu corpo então não é um caminho muito fácil. O 
flamenco tem uma coisa muito passional porque você gosta muito e 
você quer fazer aquilo direito mais aquilo é difícil e aí quando você 
consegue fazer ainda não está se sentindo muito bem fazendo é um 
processo que tem que ter tolerância a frustração (..) É uma dança 
super viceral mas muito técnica então achar o seu corpo em cada 
coisa que você vai fazer eu acho que é sempre uma nova etapa”[ 
Entrevista Tatiana Bittencourt] 

  

        Nesse sentido, podemos apreender a imitação como uma ferramenta 

importante na aprendizagem do corpo. O inicio da aprendizagem flamenca 

nesse sentido, corresponde a uma aprendizagem mimética. Para Benjamin 

(1985) a potencialidade mimética se relaciona com a capacidade do ser 

humano de produzir as semelhanças compreendendo-as , como forma de 

ordenar o mundo e fazer-se nele 

        Conversando com a bailaora Renata Pingadillo, ela me contou que 

recentemente, há aproximadamente dois anos ela “reencontrou sua mão 



 
 

 

flamenca”, quer dizer, entre os treinos e técnicas ela conseguiu encontrar sua 

singularidade das mãos, sua forma de move-la e de expressar-se, mais uma 

vez percebemos esse corpo flamenco como uma intercessão entre o 

movimento que se apreende com o corpo que o apreende, a mesma  só 

reconheceu a sua forma de fazer flamenco como sua e possível, depois que 

viajou e percebeu que o flamenco possibilitava as variações corporais que 

fazem sentido com sua expressão. Segundo a mesma era muito comum nas 

aulas de flamenco suas expressões serem vistas inicialmente como erradas, e 

com o tempo, e com o aumento do intercâmbio das possibilidades flamencas, a 

mesma reconheceu sua forma enquanto possível.  

Um exemplo prático dado pela bailaora que ilustra o que quero dizer se 

manifesta por exemplo em sua cintura e braços, enquanto nas aulas ela tinha 

vontade de rebolar um pouco mais e fazer a mão com o braço mais curvado, 

algumas professoras diziam que ela deveria esticar mais o braço, ou requebrar 

menos. Ao ir para a Espanha percebeu que sua forma de mover-se também 

era compreendida enquanto flamenco. 

 Durante a ditadura de Franco, como foi dito no capítulo anterior, o corpo 

flamenco em sua expressão nacionalista busca afastar-se do corpo que o 

projeto político enxergava como um corpo cigano e aproximar-se de um projeto 

de corpo espanhol mais alinhado com o baile espanhol e o ballet clássico. Com 

o fim do franquismo, cresce na Espanha um movimento de resgate de formas 

de baile, ou seja, o baile que, enquanto projeto nacional, busca uma 

homogeneização, em seu momento de renascimento, pós Franco, passam a 

crescer movimentos de  bailes ciganos e bailes periféricos, abrangendo novos 

movimentos. A internet impulsiona  que as possibilidades  de baile viagem para 

outros territórios, mas não é a única forma, uma vez que o flamenco também 

viaja através das pessoas, dos flamencos, para além da Espanha. 

Como foi dito anteriormente uma das características do flamenco na 

Espanha é a relevância da aprendizagem familiar tanto do cante quanto do 

baile. No contexto do Rio de Janeiro e São Paulo, a maior parte do 

aprendizado se concentra nas academias de dança, mas isso não quer dizer 

que a passagem e o interesse não seja despertados na família, é muito comum 

uma mulher flamenca incentivar suas filhas e parentes a dançar flamenco. 



 
 

 

 Uma das características principais das apresentações de flamenco é o 

improviso, no Rio de Janeiro as aulas são coreografadas e as apresentações 

de final de ano geralmente são com música ao vivo, e em algumas academias 

em que o flamenco não é o foco as apresentações acabam sendo gravadas, 

durante as aulas também ocorrem variações, alguns locais e aulas possuem 

músicos que acompanham ao vivo, enquanto outras acontecem com a 

gravação. Apesar disso, todas as flamencas que conversei falaram da 

importância da música ao vivo para a realização plena do flamenco. 

 Quando me refiro a flamenca, utilizo esse termo por ser utilizado pelas 

bailaoras que estão engajadas em desenvolver os movimentos flamencos, 

quando o flamenco passa a ser apreendido em movimento, ele forma um 

marcador de diferença flamenca passa a ser uma reivindicação enquanto 

componente da pessoa. 

Na minha experiência me recordo que a primeira vez que dancei com 

música ao vivo foi uma experiência muito diferente, fazer uma llamada 

(chamada) que realmente chame o cantaor e tocaor, do que fazer para uma 

gravação. Quando existem músicos ou musicistas, o baile se desenrola como 

uma comunicação movente entre os envolvidos e é possível ver e apreender a 

unidade do corpo heterogêneo composto pelos movimentos durante uma 

apresentação ou juerga ao vivo, com isso quero dizer que, durante as 

apresentações, as pessoas envolvidas cada uma com sua pessoalidade de 

aprendizado fazem parte de um corpo coletivo, naquele momento os 

movimentos propostos por um são apreendidos, lidos e executados nas 

linguagens pessoais, seja o toque, o cante ou o baile. 

Os espaços de flamenco alternativos às academias hoje em dia 

encontram espaços em tablaos, o principal deles acontecem na casa de 

Espanha, no restaurante Taberna do Imigrante, principalmente nas segundas 

sexta feiras do mês, com música ao vivo e improviso. Apresentam-se nesse 

tablado diferentes profissionais com mais experiência, uma vez que são 

puramente improviso, as profissionais que possuem uma trajetória maior 

possuem além de mais ferramentas técnicas maior conhecimento do corpo e 

madurez flamenca. No  flamenco, a idade e a experiência são valorizadas, uma 



 
 

 

vez que quanto mais tempo, mais maduro se torna um baile, mais simples, e 

mais pessoal. 

O flamenco de tablao é visto pelas bailaoras como um flamenco mais 

autêntico e intuitivo. Quando uma bailaora se apresenta no tablado ela já 

possui técnica para que a comunicação e a linguagem flamenca seja passada 

através do corpo, porém o elemento da intuição é muito falado e valorizado por 

parte das bailaoras.  

A respeito dessa intuição Renata Pingadillo pensa que ela se manifesta  

através da conexão com os sentimentos pessoais, por exemplo, uma pessoa 

que está passando por uma situação pessoal triste, só conseguiria dançar por 

alegrias por exemplo, um palo alegre, se pensasse essa alegria como forma de 

transformar essa dor, e não negando-a, e conseguiria dançar por seguyrias, um 

palo mais triste, expressando essa  dor, dessa forma, o baile e a intuição não 

seriam um outro ser ou uma negação de algo próprio, e sim um acesso às 

próprias experiências que compõem o corpo.  

Bergson (1984) entende por intuição a simpatia pela qual nos 

transportamos para o interior de um objeto para coincidir com aquilo que ele 

tem de único, e consequentemente inexprimível. O objeto nesse contexto de 

intuição viria no transporte para as próprias experiências pessoais, propondo 

aqui uma dissolução entre a oposição entre sujeito e objeto.     

Entre as expressões Andaluzas, e principalmente o flamenco, um 

elemento dialoga com elemento da intuição esse elemento é chamado 

“duende”. No universo flamenco essa expressão é utilizada quando uma 

apresentação toca de forma visceral quem está presenciando, seja uma 

apresentação formal ou informal e pode ser acompanhada com a expressão 

“tiene arte “, “tiene duende”. O duende passa pela parte de dentro do corpo, um 

elemento que muitos tentam falar sobre, mas a escrita e a expressão verbal 

não dialogam com o duende, ele se relaciona com outras partes do corpo, o 

duende não é  classificado, ele é apreendido, percebido e sentido durante uma 

apresentação. 

Fora os tablaos, nos últimos anos o Studio de dança Arte Flamenca 

organizou dois flashmobs na praça São Salvador em Laranjeiras, a professora 

Simone Abrantes me contou que quando ela dava aula no Rio, há 



 
 

 

aproximadamente 20 anos atrás, fazia junto com sua amiga tocaora Mara uma 

juerga flamenca em Santa Tereza no Bar Sobrenatural, onde já havia também 

rodas de samba. Ela levava suas alunas para estarem em contato com o 

improviso. Enquanto morava no Rio, ela também dançava flamenco com 

música ao vivo no restaurante El Pescador.  

O flamenco enquanto improviso é valorizado pelas bailaoras porque 

permite que a comunicação e os movimentos sejam executados sem uma 

combinação prévia, ou seja, é o momento fértil onde todos os presentes que 

executam os movimentos estejam sintonizados não só com o movimento 

composto de técnica e intuição mas também com a linguagem que unifica as 

pessoalidades em movimentos que comunicam e apreendem a comunicação 

formando a unicidade heterogênea do baile flamenco.  

Quando pensamos em dança flamenca, ou executamos a mesma, a 

relação entre técnica e intuição aparece como uma questão central, tanto para 

bailaoras quanto para quem assiste. Quais elementos seriam mais 

importantes?  Algum teria domínio sobre o outro? Dizer que o flamenco é mais 

emoção ou intuição seria negligenciar todo o processo de aprendizagem, seja 

em academias, na rua, ou no espaço familiar, por outro lado, defender o 

flamenco como supremacia da técnica, traria um caráter majoritariamente 

racional e de treino para uma dança que tem como vértebra de discurso as 

emoções e intuições, advogar uma dança que seja metade técnica metade 

emoção e intuição, seria como forjar uma ideia estática a um movimento.  

Cada corpo vai viver e entender seu processo da sua forma. Tanto a 

técnica/aprendizagem quanto a intuição são muito importantes para uma 

bailaora flamenca, formam o corpo e geram os movimentos, e cada uma vai 

entender, interpretar, no momento em que baila, aquilo que está movendo em 

seu corpo. Tanto o treino como as emoções são elementos que perpassam o 

caminho de fora e de dentro, e dentro e fora do corpo.  

No trabalho “Acercamiento antropológico al duende” a Antropóloga 

Eloísa Tejero (2010), ao estudar em uma escola de dança em Madrid também 

aponta a importância da técnica principalmente no inicio do processo de 

aprendizagem : 

 
Un principiante comienza dedicándose a la técnica, como ya se ha 



 
 

 
dicho, trabajando las partes por separado: compás —base e inicio de 
la enseñanza—, por un lado, pies, por otro, y brazos, por otro. Una 
vez ha asegurado estas habilidades de forma independiente, se inicia 
la fase de las primeras coordinaciones o momentos de unión; 
después se emprende el trabajo de alguna coreografía, sin dejar 
nunca de lado el trabajo de la técnica; y, más adelante, con el paso 
de meses, se introducirá algún tipo de expresión. [TEJERO, 2010, 
p,75] 

  

A prática ou técnica e o sentir ou mover não se desenrolam como 

opostos, eles atuam de forma complementares. Como menciona o diretor de 

teatro Stanislavski (1976 p.51) deve-se tornar expressivo o corpo “por meio da 

plasticidade do movimento”. Essa plasticidade segundo o autor é conseguida 

por meio da prática e dos exercícios físicos. No processo do baile isso não 

ocorre de maneira distinta a prática aproxima a técnica da expressividade, a 

expressividade no flamenco se relaciona com a pessoalidade. 

Após uma aula de flamenco, eu, Charmênia (estudante de flamenco e 

cartomante) e Natália, nossa professora, conversávamos sobre intuição e 

técnica, durante a conversa pensamos em nossas experiências pessoais e 

naquilo que observávamos ao olhar outras bailaoras, e em qual tipo de dança 

nos tocava, enquanto eu pensava que as experiências no meu caso, vinham 

como conjuntas, e Natália no caso dela sentia a predominância da técnica mas 

sem tirar ou reduzir a importância da emoção, intuição que seria também para 

a mesma um elemento fundamental, Charmênia destacava a importância da 

intuição, acrescentando a ideia de energia na sua experiência e na daqueles 

que ela aprecia. Posteriormente conversando a respeito do mesmo tema, a 

mesma discorre: 

 

“Pois eu bem vi isso em Sevilla, fui em todos os teatros de dança, do 
barato ao caro, até de graça, tem muita diferença a energia. 
Flamenco é um chamado é como uma etapa não cumprida que se 
perdeu em seus antepassados só sustenta a dor , os gastos, as 
cobranças, as disciplinas quem tem este chamado na alma. É quase 
uma religião,uma convocação, não é uma dança para curiosos . A 
música é o idioma dos anjos, idiomas do planeta, uma música é lida 
em qualquer pais, como uma partitura. Flamenco é como amor, uma 
semente que não se planta ela simplesmente brota da terra. Quando 
nossas raízes são fortes devemos dar continuidade a elas”[ 
Charmênia, 2018] 

 
            
 



 
 

 

Assim como para a mesma, jogar cartas em Sevilla, era totalmente 

diferente  de jogar no Brasil, ela me contou que também era muito diferente 

dançar Flamenco em Sevilla ou Jeréz, os movimentos assim como a leitura 

aconteciam com muito mais fluidos pela energia e intuição vividos. Ao mesmo 

tempo em que a intuição é fundamental e proeminente no processo de 

Charmênia, a mesma não nega a importância da técnica e da aprendizagem 

enquanto linguagem do corpo. 

Em uma conversa com Tereza, professora de flamenco e uma das 

precursoras do mesmo no Rio, ela me conta que do seu ponto de vista a 

técnica está presente em todas as danças e acrescenta: 

 

“se você chega lá e faz caras, ou fica com a mesma cara, que você 
pode dançar, você pode dançar todas as danças, uma alegria, uma 
soleá que são danças distintíssimas, alegrias, alegria, soleá, solidão 
com a mesma cara, porque acha que o flamenco é uma dança 
sofrida, então faz uma cara que está sofrendo, tendo uma cólica 
menstrual aí fica fake. Tem um grupo que dança muito 
percussivamente que é isso muita técnica, sapateado, velocidade, e 
eu brinco que são vários gozos muito rápidos  te excita mas não te 
lava, e tem a galera que dança com o corpo todo, que se emociona, 
que escuta o cante e dança o cante , o meu gosto é trabalhar com a 
emoção, para mim o corpo inteiro é dançar. Eu gosto de bailarinos 
flamencos que usam o corpo todo.  Eu acredito que a gente tem 
nosso campo emocional e ele está a serviço da gente o tempo todo, 
no momento de dançar, momentos de tristeza, euforia, numa mesma 
dança você pode  passar por várias emoções, eu acho importante 
para mim que o corpo experimente todas essas emoções e não só a 
técnica.”  [Tereza, 10 de Setembro de 2017]   

 
O  corpo flamenco é um corpo cambiante, não chega em um lugar fixo, 

ele está sempre em construção, sendo passível de ser reencontrado ou 

modificado. Como já foi visto, a música flamenca possui diversos palos, 

diversas histórias contadas em cada ritmo, e  a cada história, a cada invocação 

de situações trazidas pela música, os corpos se modificam permitindo 

reencontros, reformulações e mudanças, que partem da linguagem do 

movimento flamenco, das interpretações do que está sendo cantado e tocado e 

da pessoalidade que cada corpo vai trazer a essa comunicação, como Tatiana 

menciona em uma de nossas conversas, quando falávamos a respeito do seu 

processo com o corpo na dança, menciona: 

 

Por exemplo, vou fazer um solo novo, de um ritmo novo sei la, fiquei 
muitos anos dançando por alegrias, aí é um tipo de corpo, é um tipo 



 
 

 
de roupa que eu gosto de usar é um tipo de penteado que eu gosto 
de fazer para aquele palo, me inspiram essas e essas e essas 
bailarinas, eu assisto muita gente, então para dançar esse palo eu to 
com isso aqui na cabeça , quando eu vou dançar um outro palo, por 
exemplo, eu tava bailando por tarantos, mais sóbrio ,mais lento aí já é 
outro corpo já é outro, para mim funciona muito quando eu estou 
construindo um solo novo mas acho que esse processo muda entre 
as pessoas. [Entrevista Tatiana Bittencurt] 

  
  

 

 A primeira experiência que tive assistindo a um Tablado flamenco, foi na 

Taberna do Imigrante na casa de Espanha, antes disso, só havia visto 

manifestações improvisadas de flamenco através da plataforma online 

“Youtube”. Até meados de 2018 eu só tinha vivenciado o flamenco ao vivo fora 

do meu universo de sala de aula no espetáculo Óyeme com los Ojos, da 

Companhia Maria Pages, até meados do ano eu trabalhava em horário integral, 

o que limitava consideravelmente o número de  experiências relacionadas ao 

flamenco que eu poderia viver.  

Após alguns meses , eu tinha o interesse de conhecer o flamenco no 

improviso e ao vivo, convidei minha mãe que é coreografa e bailarina a ir 

comigo assistir o Tablado, uma vez que ela como coreógrafa contemporânea 

alimenta sua arte seu trabalho através de diversas influências corporais, 

paralelamente ao meu convite ela estava conversando com uma amiga e 

bailaora de flamenco, da época que ela dava aula na academia que eu 

descrevo no início do trabalho e descobriu que esta que mora em São Paulo, 

viria para o Rio para se apresentar na mesma data de tablado que eu a havia 

convidado para me acompanhar. Além de estimular minha mãe a me 

acompanhar foi uma experiência muito interessante, eu pude reencontrar e 

conversar com duas bailaoras de flamenco que estavam presentes na vivência 

da minha primeira lembrança de dança, e ambas foram muito importantes para 

esse trabalho uma vez que dialogaram comigo inúmeras vezes e estavam 

sempre prontas a trocar a respeito do que quer que  fosse que eu as 

questionava.  

A experiência de assistir ao tablado foi muito diferente em comparação 

as minhas vivências em sala de aula. No tablado os músicos e cantaores, 

neste caso, um guitarrista um percursionista no cajon, uma cantaora e 5 

bailaoras que se apresentaram dançando diferentes palos flamencos, seguindo 



 
 

 

a comunicação e a linguagem descritas anteriormente no capítulo referente 

estrutura do baile. Nessa experiência, ficou evidente a singularidade dos corpo, 

quer dizer, as bailaoras que se apresentaram no tablado cada uma com sua 

pessoalidade bailavam com singularidade, cada uma com sua expressão, com 

sua forma, e estilo, assim como cada uma dançando um palo diferente que por 

si só já evoca diferentes  expressões.  

 Durante as aulas o foco está na técnica coletiva e nos primeiros passos 

para sentir as essencialidades do corpo flamenco: A ligação com o solo, o 

domínio nas técnicas de sapateado, as possibilidades dos braços, técnicas 

iniciais de giro, estruturas de baile e coreografias, a distinção entre as partes 

inferiores superiores internas e externas do corpo, já na experiência do tablado 

a apresentação de cada bailaora, apesar de estar vinculada numa teia de 

linguagem que possibilita a ligação entre os que tocam, os que palmeiam, 

cantam e dançam, possui um corpo pessoal, que expressa, aquilo que ouve, 

que sente de sua forma, dentro das possibilidades de linguagem corporal 

flamenca e logo comunica ao público. 

Tatiana Bittencourt ex aluna de Simone Abrantes, durante nossa 

conversa fala que: “Eu fiz aula com a Simone Abrantes muitos anos todo 

mundo falava que eu era meio cópia dela”, ou seja os estudos de Simone 

proporcionou um método e forma corporal que serviu como referência para os 

alunos, que depois de construírem seu corpo a partir da linguagem aprendida  

com a mesma, passam a pessoalizar sua forma de expressão. 

A professora e bailaora Tereza Canário também passou por um 

processo semelhante ao de Simone, as duas fazem parte da mesma geração 

de bailaoras que antecede a geração que hoje da aulas no Rio, a mesma teve 

como professora Clotilde. Tereza conta que a aula de Clotilde era um Ballet 

espanhol bem estilizado, foi segundo a mesma24 “uma base da escola do  

flamenco como um todo “ aqui no Rio,  mas  “não o flamenco que se tem hoje 

em dia”. 

 A pesquisa e aprendizagem a respeito do flamenco para Tereza 

aconteceu de forma pessoal principalmente a partir da década de 80, muito 

influenciada pelos filmes de Carlos Saura, principalmente Amor Brujo, Bodas 

                                                           
24

 As aspas se referem a fragmentos ditos pela própria Tereza. 



 
 

 

de Sangue e Carmen e com o contato de alguns professores que passavam 

por aqui, como Arnaldo Quintela, Bermudes, Arnaldo de Córdoba, que iam 

auxiliando o processo de forma esporádica. No mesmo período dos filmes ela 

encontrou com a Sônia Castrioto que havia feito aula na Casa da Espanha com 

a professora Mabel, e elas decidiram montar um grupo  junto com a Simone 

Abrantes e Soraya. 

 A partir de 1994 começaram a chegar professores mais específicos de 

flamenco no Brasil, nesse momento, a mesma se da conta que não sabia muita 

coisa de flamenco, e sim algo mais um baile aflamencado estilizado, e  sentiu 

que deveria jogar seus anos de aprendizado de fora e se aprofundar no 

flamenco  No ano de 1997, Tereza vai pela primeira vez a Espanha e estudou 

flamenco na escola Amor de Dios e  à partir de então ela começou a se sentir 

mais próxima do flamenco que existe na Espanha . 

A trajetória de Tereza na dança começa aos oito anos voltada para o 

ballet, para o Jazz, dança folclórica , sapateado e dança russa, cursou dança 

na Faculdade, e segundo a mesma não só passou por várias linguagens de 

dança, como se aprofundou em várias, na mesma época em que começou a 

cursar a faculdade começou a mergulhar e se aprofundar no flamenco. No 

olhar  de dançarina, ela achava que o flamenco era muito mal ensinado em e 

quando começou a se envolver e dar aula, sendo ela uma das precursoras do 

flamenco do Rio, começa então a desenvolver seu próprio método, baseado a 

resistência ao movimento como forma de acesso a intensidade presente na 

intenção flamenca,  como a mesma desenvolveu: 

  
“A minha leitura do flamenco começou comigo mesma, eu comecei a 
ficar insatisfeita como professora para ensinar para minhas alunas, 
pensei, como eu ensino o idioma do corpo, quer dizer, eu considero 
todas as danças um idioma do corpo(...)para minhas alunas, como 
explicar o sotaque, né? Porque você pode ensinar as palavras, o 
vocabulário, conjugar o  verbo do idioma, mas como você fala para a 
pessoa falar com pronuncia ?(..) então eu criei um esquema para 
mim, uma consciência  corporal que se baseia na resistência do 
movimento, o flamenco é intenso, e o que gera o intenso para mim é 
o grande contido com uma resistência e quando eu comecei a 
experimentar isso eu vi resultado nas minhas alunas “ [ Tereza 
Canário ] 

  

Como havia dito anteriormente a comunicação flamenca está baseada 

no movimento, seja sonoro, através dos ritmos, silêncios falsetas, ayeyos e 



 
 

 

melismas, como através da expressão da bailaora. A resistência ao movimento 

contida na leitura de Tereza se relaciona com a intenção, a intenção do 

flamenco é atingir o intenso do que se sente o que se comunica em suas 

variadas possibilidades, tais intenções se fazem no corpo a partir da 

alternância das intensidades das forças que compõe o movimento.  

O resistir ao movimento, propõe por si mesmo o próprio movimento 

como característica do corpo flamenco. O resistir e o mover ou o mover 

sentindo o movimento são componentes da intenção das diferentes 

intensidades composta pelos movimentos técnico–intuitivos flamencos. 

A força, a intensidade o peso e a intenção são os limites que definem o 

que é ou não flamenco. O aprendizado do corpo baseia-se em aprender a 

mover-se de uma maneira pessoal tendo domínio de uma linguagem comum 

que se significa através de intenções que transmitam intensidade corporificada 

através de movimentos de variações de força.  

O corpo flamenco é um corpo pesado, que projeta as forças para baixo, 

que resiste e se move abarcando inúmeras possibilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Na introdução deste trabalho podemos perceber como o tema do corpo 

e da corporalidade são abordados na antropologia, passando por autores como 

Marcel Mauss, que introduziu o corpo como campo de análise para além do 

biológico, atribuindo a importância da técnica e do Habbitus, Czordas 

introduzindo o conceito de embodiment e Micheal Jackson que propõe a ideia 

do conhecimento do corpo afastando a ideia do mesmo como algo super-

organico.  

No capítulo um discorri sobre o flamenco enquanto expressão, olhando a 

trajetória do mesmo enquanto componente de uma identidade local, 

multicultural e múltipla me aproximando dos primeiros e mais conhecidos 

flamencólogos e suas formas de pensar, culminando na flamencologia 

contemporânea e interdisciplinar .  

No capítulo 2 entramos em contato com elementos da linguagem e da 

comunicação flamenca bem como com as primeiras características do corpo 

flamenco no Baile para em seguida serem aprofundadas ao entrarem em 

contato com elementos da aprendizagem do corpo e dos movimentos 

flamencos 

Durante o processo de aprendizagem é apreendido que o corpo 

flamenco é composto de distintas partes, as partes de dentro, de fora, de cima 

e de baixo.  As partes dentro e fora se encontram os movimentos gerando o 

ato, enquanto as partes debaixo e de cima aprendem a serem movidas de 

forma independentes, seguindo cada parte uma intenção ou um movimento 

seguindo o pulso do compasso. 

  O corpo flamenco é um corpo em movimento e é através desses 

movimentos que as distintas partes se integram e formam corpo flamenco. A 

técnica é aprendida da parte de fora para a parte de dentro do corpo. A 

intuição, o duende, a força a intenção e a postura, são elementos que compõe 

o movimento de dentro para fora do corpo. 

 A expressão flamenca se forma através da sensação de intensidade 

das intenções propostas, tal intensidade é corporificada pela alternâncias das 

intensidades da projeção das forças nos movimentos. 



 
 

 

A aprendizagem do corpo é feita através da repetição criativa. O 

aprendizado rítmico é feito através de incorporação do som, quer dizer, no 

momento em que o corpo passa vibrar aquilo que apreende, conhecendo de 

dentro, as distâncias entre gesto e som perdem sentido para se tornarem 

movimentos. O pulso do som ao ser incorporado faz parte da força e do 

direcionamento da força que distinguem o corpos flamencos de outros corpos 

possíveis. O corpo flamenco sapateia e cria sons em ressonância com aquilo 

que apreende de fora. Portanto, o corpo é também percussivo.     

A corporalidade flamenca não é fixa, ela é cambiante, isto é o corpo é 

encontrado modificado, com o tempo, com os palos e com o momento. Dançar 

um palo diferente requer uma recriação do corpo. 

A aprendizagem flamenca abre caminho para a pessoalidade, isto é, a 

pessoalidade do baile – e nesse sentido posso incluir o toque e o cante-  tem 

uma importância no universo flamenco, o movimento flamenco  portanto é  a 

intercessão entre aquilo que é ensinado, e a pessoa que aprende.  

Através de movimentos de resistência e contenção de força  o 

movimento o corpo gera  a intenção da intensidade que é um marcador comum 

e fundamental que traz a distinção flamenca. 

O ensinamento dos movimentos além dos movimentos em si,carregam 

consigo a intenção de domínio de uma linguagem, esta linguagem é 

compartilhada entre os diferentes expressões flamencas, toque, cante e baile, 

no momento das apresentações vinculadas ao improviso. Essas diferentes 

pessoalidades carregadas do domínio da linguagem fluem em conjunto 

formando um corpo hererogêneo durante as apresentações . 

 Na conclusão do livro “Cuerpos em movimiento para uma antropologia 

de y desde las danzas” Silvia Citro e Patrícia Aschieri, apontam: 

 

En primer lugar, es notoria la imbricación entre praxis y teoría que se 
aprecia en las biografías de muchas antropólogas y antropólogos de 
la danza, quienes practicaron las danzas que estudiaron un otros 
géneros. Podría decirse entonces que la antropología de la danza es 
una de las sub-disciplinas antropológicas que más tempranamente 
demostró, desde su misma práctica, que el conocimiento es una 
actividad inevitablemente corporizada, intentando superar así la 
herencia del dualismo cartesiano que llevó a concebir al cuerpo y los 
sentidos como un obstáculo para el razonamiento  [CITRO, ASHIERI, 
2011, 50] 

  



 
 

 

 No estudo do flamenco, ou do baile flamenco, encontramos um universo 

em que os movimentos são sinestésicos, a aprendizagem dos movimentos 

corporais gestuais e sonoros não se desenrolam de forma separada. O que 

relaciona os movimentos sonoros e gestuais é o corpo.  

 Esse estudo desta forma, aponta para o corpo enquanto autogerador de 

seus movimentos através das referências de uma linguagem em comum. O 

flamenco propõe um corpo tanto coletivo quanto pessoal, tanto técnico quanto 

intuitivo, um corpo tanto gesto quanto som. Um corpo em movimento que tanto 

se perde quanto se encontra à contramão de qualquer ideia estática e 

dicotômica que procura aprisiona-lo.      
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