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Tu, ontem, 

Na dança 

Que cansa, 

Voavas 

Co'as faces 

Em rosas 

Formosas 

De vivo, 

Lascivo 

Carmim; 

Na valsa 

Tão falsa, 

Corrias, 

Fugias, 

Ardente, 

Contente, 

Tranqüila, 

Serena, 

Sem pena 

De mim! 

Quem dera 

Que sintas 

As dores 

De amores 

Que louco 

Senti! 

Quem dera 

Que sintas!... 

— Não negues, 

Não mintas... 

— Eu vi!... 

Valsavas: 

— Teus belos 

Cabelos, 

Já soltos, 

Revoltos, 

Saltavam, 

Voavam, 

Brincavam 

No colo 

Que é meu; 

E os olhos 

Escuros 

Tão puros, 

Os olhos 

Perjuros 

Volvias, 
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Tremias, 

Sorrias, 

P'ra outro 

Não eu! 

Quem dera 

Que sintas 

As dores 

De amores 

Que louco 

Senti! 

Quem dera 

Que sintas!... 

— Não negues, 

Não mintas... 

— Eu vi!... 

Meu Deus! 

Eras bela 

Donzela, 

Valsando, 

Sorrindo, 

Fugindo, 

Qual silfo 

Risonho 

Que em sonho 

Nos vem! 

Mas esse 

Sorriso 

Tão liso 

Que tinhas 

Nos lábios 

De rosa, 

Formosa, 

Tu davas, 

Mandavas 

A quem ?! 

Quem dera 

Que sintas 

As dores 

De amores 

Que louco 

Senti! 

Quem dera 

Que sintas!... 

— Não negues, 

Não mintas,.. 

— Eu vi!... 

Calado, 

Sozinho, 

Mesquinho, 
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Em zelos 

Ardendo, 

Eu vi-te 

Correndo 

Tão falsa 

Na valsa 

Veloz! 

Eu triste 

Vi tudo! 

Mas mudo 

Não tive 

Nas galas 

Das salas, 

Nem falas, 

Nem cantos, 

Nem prantos, 

Nem voz! 

Quem dera 

Que sintas 

As dores 

De amores 

Que louco 

Senti! 

Quem dera 

Que sintas!... 

— Não negues 

Não mintas... 

— Eu vi! 

Na valsa 

Cansaste; 

Ficaste 

Prostrada, 

Turbada! 

Pensavas, 

Cismavas, 

E estavas 

Tão pálida 

Então; 

Qual pálida 

Rosa 

Mimosa 

No vale 

Do vento 

Cruento 

Batida, 

Caída 

Sem vida. 

No chão! 

Quem dera 
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Que sintas 

As dores 

De amores 

Que louco 

Senti! 

Quem dera 

Que sintas!... 

— Não negues, 

Não mintas... 

Eu vi 

 

A VALSA 

 Casimiro de Abreu 
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1. INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa surgiu do interesse pessoal em saber como eram as danças de 

salão em Aracaju nas décadas de 1960 e 1970, e objetiva enriquecer o acervo de registro sobre 

a dança de salão na capital sergipana. Para isso, fez-se necessário utilizar os relatos de pessoas 

que frequentaram os salões de dança nas décadas citadas. 

Para um esclarecimento acerca das danças executadas na época, foi necessário 

valer-se das recordações desses dançarinos e buscar nos relatos detalhes aproximados sobre a 

execução da dança de salão, descritas pelos próprios protagonistas dessa arte. Ao fazer esse 

levantamento, chegou-se ao conhecimento de que eles costumavam dançar estilos oriundos da 

dança de salão carioca. 

Deste modo, foi possível perceber que os estilos da dança de salão carioca, como 

o samba de salão (gafieira) e o bolero, passaram a ser dançados nos salões da capital 

sergipana. Segundo os interlocutores, isto foi possível porque algumas pessoas viajavam para 

o Rio de Janeiro e lá obtinham acesso aos salões e academias de dança de salão. Como 

também, pessoas do Rio de Janeiro que vinham à Aracaju e contribuíam para a promoção e 

divulgação dessas práticas. Esse contato proporcionou a aprendizagem da dança de salão 

carioca, adotada pelos dançarinos dos salões aracajuanos. 

  Os novos aderentes exibiam com maestria os estilos cariocas, ousavam em 

passos diferenciados e, apesar de ainda não existir os modernos passos acrobáticos, os casais 

demonstravam confiança e beleza ao dançar. Adelino Barbosa
1
 recorda de um casal daquela 

época que dançava perfeitamente o samba de gafieira e o bolero. Barbosa completa que este 

rapaz era da cidade do Rio de Janeiro e ela era de Aracaju (depoimento cedido em 26 de maio 

de 2011). Segundo Fernando Neves
2
 (depoimento cedido em três de maio de 2011), ele 

costumava observar as pessoas dançando e depois tentava reproduzir o que tinha visto. Como 

os ritmos mais dançados naquela época era o samba de gafieira e o bolero, ele usava passos 

iguais nos dois estilos de dança de salão. Havia também aqueles dançarinos que, ao 

observarem os casais dançando, tentavam copiar e misturavam passos do samba de gafieira e 

passos do bolero. Isso era percebido quando nos salões se tocavam músicas de samba canção 

e eles dançavam com passos de bolero, ou seja, era possível mesclar os dois ritmos, já que 

ambos se assemelhavam por serem lentos.  

                                                
1 Nome fantasia do entrevistado. 
2 Nome fantasia do entrevistado. 
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Pelas narrativas colhidas, foi possível reconstruir um pouco da atmosfera suave 

dos salões. Ao lembrar-se desses personagens, alguns desses atores citam o fato de que uns 

dançarinos possuíam técnicas, enquanto outros não possuíam, apenas desfilavam entre casais 

dançantes. O entrosamento, a postura e aquela sensação de flutuar ao trazer para o espaço de 

dança uma movimentação harmônica e prazerosa, marcam um tempo que provoca 

saudosismos: Gustavo Rangel
3
 (depoimento cedido em quatro de junho de 2011) cita que o 

bolero é o estilo de dança de salão que ele mais gostava de dançar por ser uma dança mais 

lenta, possibilitava exibir todo seu virtuosismo ao executar esta dança. Ele completa que os 

cavalheiros e damas dos salões que ele costumava freqüentar exibiam também muita beleza 

ao dançar.  

Os cabarés, como: Xangai, Bela vista, Mira Mar, Vaticano, entre outros, situados 

no beco dos cocos
4
, eram famosíssimos nessa época por serem freqüentados por exímias 

dançarinas de salão. Alguns dos relatos indicam que essas mulheres foram responsáveis por 

ensinar muitos homens de Aracaju a dançar. Esses lugares eram espaços de encontro entre as 

várias classes sociais da cidade, bem como, eram freqüentados por pessoas de cidades 

vizinhas e de outros estados – a exemplo do Rio de Janeiro.  Segundo Adelino Barbosa 

(depoimento cedido em 26 de maio de 2011), alguns amigos dele gostavam de freqüentar os 

salões de dança do beco dos cocos, pois, para esses jovens era sinônimo de diversão e 

aprendizagem, já que as dançarinas daquele estabelecimento ensinavam os rapazes a dançar.  

Segundo Gustavo Rangel (depoimento cedido em quatro de julho de 2011), a 

dança de salão foi responsável por criar grupos de amigos que amavam dançar, e esses grupos 

cresciam à medida que eram realizadas festas nos salões de dança de Aracaju, possibilitando o 

acesso de novas pessoas a estes grupos de dançarinos de salão.  

Para entender a dinâmica de nosso objeto de estudo, foram consultados autores 

que tratam da dança de salão no Rio de Janeiro e realização de visitas aos acervos dos jornais 

do Estado de Sergipe das décadas de 1960 e 1970. Porém, nossa principal fonte de coleta de 

dados foram os relatos de pessoas que freqüentaram os salões de dança nesse período. Dentre 

as constatações oriundas dessa investigação, foi possível descobrir a pretérita existência de 

alguns salões de dança, que nos dias atuais não mais fazem parte do cenário aracajuano. 

                                                
3 Nome fantasia do entrevistado. 
4 Localizada entre os Mercados Municipais e a Praça General Valadão. Antigo reduto boêmio de Aracaju. 



14 

 

Os freqüentadores dos saudosos salões de dança recordam de quando buscavam 

fazer novas amizades, unindo diversão à oportunidade de aprimorar ainda mais a arte da 

dança.  

 

2. TEMA 

 

A memória da dança de salão em Aracaju nas décadas de 1960 e 1970. 

 

3. PROBLEMA 

Entre as décadas de 1960 e 1970 (Séc. XX), o Rio de Janeiro se constituiu em um 

pólo difusor de configurações de dança, dentre eles a da Dança de Salão. Será possível 

perceber sinais desse movimento artístico e social nos salões de Aracaju? Como os 

freqüentadores dos salões de dança na capital sergipana, daquela época, perceberam esse 

processo? 

 

4. HIPÓTESE 

Em determinado momento, os freqüentadores dos salões de dança de Aracaju 

passaram a executar estilos da dança de salão carioca, como samba de gafieira e o bolero. Isso 

foi possível porque algumas pessoas viajavam para a cidade do Rio de Janeiro, nas décadas 

em questão, e freqüentavam clubes e bailes de dança dessa cidade. Era nesses espaços onde se 

tinha a possibilidade de dançar com pessoas que já executavam estes estilos de dança. As 

pessoas que freqüentavam as casas de dança de Aracaju observavam e copiavam, almejando 

dançar da mesma maneira. Então caprichavam na postura, no charme e no entrosamento com 

seu parceiro. 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GERAL 
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Contribuir com o registro da memória da dança de salão em Aracaju, através das 

narrativas dos freqüentadores dos salões nas décadas de 1960 e 1970; 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Perceber a sociabilidade em torno dos espaços de dança em Aracaju nas décadas 

de 1960 e 1970; 

Mapear alguns salões de dança de Aracaju nas décadas 1960 e 1970; 

Identificar o perfil dos dançarinos nos salões de dança em Aracaju no período em 

questão; 

Identificar quais os ritmos mais dançados nos salões de Aracaju, nas décadas 

citadas; 

Elaborar uma cena artística com passos de Samba de salão (gafieira) e o Bolero. 

 

6. JUSTIFICATIVA 

 

Tendo em vista os rumos que a dança de salão tem tomado, como sua aparição 

midiática
5
 nos últimos tempos, vem-se construindo um novo cenário que engloba as danças de 

salão, entre outras, implicando também em um novo jeito, uma nova e específica maneira de 

estabelecer a experiência dançante. A mídia tem despertado reações diversas no público com 

a dança, renovando conceitos sobre o que é a dança, tanto em corpos dançantes quanto em 

corpos não dançantes, mas que ficam no desejo ou impasse de dançar. 

Deste modo, para entender este processo, fez se necessário retornar um pouco no 

tempo. E, voltando ao passado, o registro dessa memória se caracteriza como uma ação 

imprescindível para a compreensão desse fenômeno na cidade de Aracaju. Analisando os 

relatos dos indivíduos entrevistados, foi possível perceber que eles executavam uma dança 

sem exibição de passos acrobáticos, existia uma dança estilizada onde eles aproveitavam os 

espaços de forma mais solta. 

Ao entrevistar as pessoas que freqüentaram os salões nas décadas de 1960 e 1970, 

foi possível analisar como era dança de salão nesse período e ter um entendimento em relação 

o que a dança de salão se transformou nos dias atuais. 

                                                
5 A dança dos famosos exibida pelo programa do Faustão. E programas de outras emissoras brasileiras.  
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Segundo os relatos dos nossos interlocutores, os poucos salões que existem na 

cidade de Aracaju visam o lucro em vez do entretenimento dos seus frequentadores. Isto foi 

possível observar quando foram realizadas visitas as casas de dança da capital sergipana. O 

pouco espaço oferecido é incompatível com os números de pessoas presentes.  Dificultando a 

movimentação dos casais dançantes no salão. 

Para PERNA (2001), o termo salão, que quer dizer salas amplas para que os 

dançarinos possam desenvolver sua dança com tranqüilidade e harmonia, com espaço 

disponível para não esbarrar nos demais dançarinos, não é algo primordial nos salões de dança 

da capital sergipana. Elementos do passado que abrilhantavam esses espaços têm se afastado 

desse meio social. 

De acordo, com as informações adquiridas através de entrevistas foi possível 

chegar ao entendimento de que a dança de salão carioca influenciou a dança de salão 

aracajuana. Estilos como o samba de salão (gafieira) o bolero entre outros sãos vistos nos 

salões, nas casas e escolas de dança de salão, nos dias atuais. 

Desse modo, esta pesquisa é relevante porque vai contribuir com o registro da 

dança de salão em Aracaju nas décadas de 1960 e 1970. Esse registro se dará a partir de 

relatos dos freqüentadores dos salões de dança nessa época.  

 A partir desta pesquisa inaugura-se um campo de conhecimento que trata das 

memórias e narrativas sobre a dança de salão, possibilitando a construção de novas pesquisas 

acadêmicas que tenham a dança de salão em Aracaju como objeto de estudo.  

  

7. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para se falar sobre dança, estudar sobre dança é necessário investigar como se deu 

seu surgimento, logo, situar a dança de salão a partir de alguns elementos históricos parece 

importante para a compreensão do objeto de estudo. 

A dança de salão no séc. XV movimentou as sociedades Européias, sendo ela 

responsável pelo entretenimento da corte real, tornando-se popular no século seguinte. A 

dança de salão chegou ao Brasil no séc. XVI, através dos portugueses, imigrantes europeus e 

africanos que aqui chegaram trouxeram heranças de suas terras que caíram no gosto dos 

brasileiros de todas as classes sociais. Bergolato (2007). 

Nos salões nobres e festas populares do Brasil se dançavam: lundum, valsa, 

quadrilha, Shottisch entre outras. Perna (2001) 
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PERNA (2001); BERGOLATO (2007, completa que: 

O Lundum é uma dança campestre brasileira de natureza híbrida, criada a partir 

do batuques trazidos pelos escravos angolanos. Os primeiros registros são datados do ano de 

1780. Herdou certa malemolência e um aspecto lascivo, evidenciado pela umbigada, os 

rebolados e outros gestos que imitam o ato sexual. Da Europa, aproveitou características de 

danças ibéricas, como o estalar dos dedos, a melodia e a harmonia, além do acompanhamento 

instrumental do bandolim; 

A Valsa, é um gênero musical que deu origem à dança com braços entrelaçados ao 

nível da cintura, chegou aos salões brasileiros no ano de 1908, trazida pela corte portuguesa e 

foi muito executada nos salões da elite carioca; 

A Quadrilha, dança de origem holandesa, foi introduzida no Brasil no período 

regencial. Naquela época, era considerada uma dança refinada, sendo bastante dançada nos 

salões da aristocracia. Ela era muito apreciada pelo Imperador D. Pedro II, que dançava em 

todos os bailes que estivesse presente. Com o passar do tempo, a quadrilha sofreu diversas 

modificações passando a ser quadrilha caipira dançada em festas juninas; 

 O Shottisch, de origem escocesa, começou a generalizar-se na Europa em meados 

do século XIX. Era conhecida como polca alemã e mais tarde recebeu o nome da sua origem.  

Tanto a dança quanto a música foram bem aceitos no Brasil, tornando-se em pouco tempo 

muito popular. Dessas influências nasceram o maxixe, o choro, que é um gênero musical 

nascido no ano de 1870, e o samba de salão. 

 

PERNA (2001, p. 26) 

O maxixe era uma dança executada por casais e foi registrada no ano 1870 como 

sendo a  primeira dança de salão brasileira. Essa dança não possuía estilo musical 

específico, sendo dançada ao som da Mazurka, polca e schottisch (xótis) e, 
posteriormente, ao som de músicas brasileiras inspiradas no tango. Com um estilo 

diferenciado de se dançar, foi intitulada como dança imoral. Essa dança era 

executada em bailes negros e gafieira. Os homens de classe mais privilegiada 

freqüentavam esses locais em busca da sensualidade das danças africanas, aonde só 

iam mulheres de classes inferiores e prostitutas.  

 

 

Segundo Perna (2001) O samba tem origem nas danças africanas, principalmente 

no batuque, trazidas pelos negros e introduzidas no país no século XVII. Samba pró vem da 

palavra Semba, originária da Angola, que significa Umbigada. A umbigada é uma dança de 

movimentos sensuais onde os escravos mais novos usavam roupas curtas e os mais velhos 
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usavam roupas apertadas deixando sempre a mostra o umbigo. Os solistas escolhiam seus 

substitutos ao tocar neles com o umbigo. 

O samba de salão surgiu após o declínio do maxixe por volta de 1930, que hoje é 

chamado de samba de gafieira
6
. Gafieiras

7
 eram salões de dança freqüentados apenas por 

pessoas de classe menos favorecida, mas em 1960 essa realidade mudou, passando então a 

classe média a freqüentar também as gafieiras.  Afirma Perna (2001, p. 79) 

Para contextualizar a dança de salão em Aracaju, o uso das memórias
8
 e 

narrativas
9
 é imprescindível. Price (2004) indica que todos os tipos de narrativas, escritas ou 

orais, salientam o processo de interpretação. Para tanto, se faz necessário contextualizar essas 

narrativas, entendendo seu tempo e espaço. Assim, situar a dança de salão em Aracaju no 

período em questão é uma tarefa primordial. Para compor essa contextualização, faremos uso 

das memórias de cada individuo que trará à tona sentimentos, que foram vivenciados no 

passado e que estão sendo registrados no tempo presente.  

Segundo TEDESCO (2004, p. 80). Os objetos de memória são objetivações das 

recordações, de um passado que não se quer esquecer. 

Bosi (1994, p.55) complementa que na maioria das vezes, lembrar não é reviver, é 

um “(...) refazer, reconstruir, repensar, com imagens e idéias de hoje, as experiências do 

passado.”  

A memória tem um papel fundamental durante esse processo de construção, pois é 

a partir dela que vamos reunir os acontecimentos que serviram como guia para identificar os 

ritmos da dança de salão carioca que mais influenciaram os salões de dança na cidade de 

Aracaju nas décadas de 1960 e 1970.  

 

ZUMTHOR (1997. pg. 14) complementa que: 

 

“O uso que se faz da memória, neste ou naquele contexto social ou tecnológico, o 

gênero de funcionamento, de que neste caso o caracteriza, formam os indivíduos, 

determinam em grande parte o tipo de cultura em questão. As lembranças foram 

selecionadas e narradas a fim de compor uma memória coletiva dos salões de dança 

desta capital. Convém salientar que essa análise será feita através de narrativas 

individuais, cada um conta à sua maneira como foi essa época, e o quão foi 

emocionante ter vivido esse período.” 

                                                
6 Termo utilizado para diferenciar outras danças que são utilizadas no samba, como samba-no-pé, o samba 

internacional de competição, o samba pagode, o samba rock, o samba reggae. Etc. 
7 Outra versão- fusão dos termos gafe com cabroeiras (baile de cabras, gente humilde, rude). Perna (2011) 
8 Memória – construção de referenciais sobre o passado que contribui para o tempo presente de diferentes 

grupos. 
9 Narrativa – relatos orais ou escritos que ajudam a construir a historia de um determinado grupo. 
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Segundo os interlocutores nos salões de dança aracajuanos dançava-se o samba de 

salão, bolero e suas variações. O samba de salão (gafieira) de origem carioca. Quanto ao 

bolero há controvérsia sobre sua origem. O bolero dançado no Rio de Janeiro é diferente do 

bolero dançado no exterior.  PERNA (2001, p. 116), cita: que o bolero antigo dançado dois 

para lá dois para cá embalava as gafieiras e salões de dança, carioca e aracajuano. Esse ritmo 

estimulava o romantismo dos casais dançantes. 

Os freqüentadores desses salões de dança executavam as danças de salão, com 

vários ritmos músicas. Às vezes dançava o bolero com músicas de samba canção, o samba 

lento como bolero, mas a intenção mesmo era se divertir. Algo muito observado nesses salões 

era a postura, a elegância e o entrosamento entre os casais enquanto dançavam, conta João 

Torrão em depoimento cedido dia três de maio de maio de 2011. 

Segundo Gustavo Rangel (depoimento cedido em quatro de junho de 2011), em 

Aracaju não existiam escolas de dança de salão e tampouco professores. Quando ele tinha 

possibilidade de viajar para o Rio de Janeiro, gostava de ir aos dancings. Recorda ainda que 

costumava freqüentar um clube situado na avenida Rio Branco Dancing Brasil, onde existiam 

excelentes dançarinas, com as quais ele dançava e as mesmas tratavam de ensiná-lo a dançar. 

Chegando a Aracaju, ele passava o que tinha aprendido para seus amigos e os seus amigos 

passavam para outras pessoas.  

 

TEDESCO (2004 p. 229) esclarece que: 

 

Recordar/revisar implica muitas vezes a ampliação, a interpretação da memória como 

função não de preservação, mas de adaptação, reconstrução, seleção, alteração de 

códigos e percepções; os quais classificam o mundo e imprimem significados à 

existência passada e presente. 

 
 

Afirmou Adelino Barbosa, que as damas que freqüentavam os salões de dança da 

capital sergipana nas décadas 1960 e 1970 só podiam aceitar o convite de um cavalheiro para 

dançar se o mesmo pedisse autorização aos pais das moças. Só assim a dama era liberada para 

dançar. Para Perna (2001, p. 35), os homens convidavam as damas respeitosamente, e após a 

dança as acompanhavam ao local em que elas estavam quando tiradas, agradecendo com a 

mesma gentileza. 

Nos salões de dança mais populares da capital sergipana nas décadas de 1960 e 

1970 não existia tanta formalidade. As damas que freqüentavam esses bailes tinham como 

finalidade a dança. Buscavam momentos de diversão, novas amizades e quem sabe até um 



20 

 

namorado. Sendo que, elas trabalhavam a semana inteira e buscavam nesses espaços 

momentos de descontração e de pura felicidade.  

Declarou Fernanda Azevedo
10

, em depoimento cedido a 18 de maio de 2011: “Eu 

ficava muito feliz quando saia para dançar com minhas amigas. Trabalhávamos próximo umas 

das outras, e tínhamos o nosso ponto de encontro, que era na Praça Tobias Barreto. Não me 

lembro ao certo à data, mas foi um período que existiam muitas festas em Aracaju. Ao nos 

encontrarmos no local combinado, íamos direto para o baile, que ficava bem próximo a esta 

praça. Ao entrar neste salão de dança, eu sentia uma sensação de liberdade, adorava dançar, 

ficava muito empolgada, não pensava em nada, só no ritmo. O meu preferido era o bolero. 

Arriscava uns passinhos no samba, mas o bolero era minha paixão. Como nós trabalhávamos 

a semana inteira, as idas aos bailes eram nosso entretenimento, nossa maneira de extravasar as 

emoções. Eu me lembro que em uma dessas festas eu conheci meu esposo. Foi um momento 

único que guardo em minhas lembranças.” 

 

HALBWACHS (2004, P. 106) explica que: 

 

[...] A lembrança conserva os traços do período ao qual se reporta este só foi 

lembrado, talvez, porque havíamos vislumbrado esses traços, e pensando no tempo 

em que o acontecimento se realizou. [...] 

 

Os aracajuanos costumavam fazer bailes para comemorar formaturas de corte costura 

curso de datilografias, formatura do primeiro grau, segundo grau, entre outras solenidades. 

Qualquer evento promovido era motivo para reunir os amigos e se divertir ao som de muita 

musica e dança. A cada novo evento, surgiam novos amigos e os grupos cresciam. Assim, a 

dança foi se disseminando nos bairros de Aracaju. 

 

Para RIED, (2003, p. 19)  

 

“Normalmente reúne-se um grupo de pessoas, estabelecendo um tipo de convívio 

social diferenciado daquele do trabalho, sendo marcado pela descontração, 

caracterizando a atividade de lazer.” 

 

 

Na cidade de Aracaju, nas décadas de 1960 e 1970, podemos citar outros Salões 

de dança, onde a sociedade aracajuana costumava dançar: Vasco Esporte Clube; Clube 

                                                
10 Nome fantasia do entrevistado. 
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SEMAS- Clube dos Sargentos do Exercito, Marinha, e Aeronáutica; Continguiba; FUGASE; 

Yara, Mira Mar (na época era uma casa de meretrício que funcionava com músicas ao vivo 

toda a noite); Canteiros; Bela Vista; Shel; Lira de Santo Antonio; Lira de Sergipe; Clube dos 

13; e 5 de julho. Esses espaços de dança promoviam a sociabilização e entretenimento dos 

frequentadores.  

 

Segundo PERNA (2001, p. 10) 

 

A dança de salão também era chamada de dança social, por ser praticada com os 

objetivos claros de sociabilização e diversão por casais, propiciando o estreitamento 

de relações de romance e amizade, dentre outras.  

 

 

Em Aracaju, não existiam gafieiras. Os salões de dança da capital sergipana eram 

chamados de clubes e ou casas de dança, nesses estabelecimentos existia diferenças de classes 

sociais. Os clubes como Iate Clube de Aracaju, Associação Atlética eram freqüentados por 

pessoas da classe alta e as casas de dança Afresca, Xangai, dentre outros, eram freqüentados 

por pessoas mais humildes. Porém, havia também pessoas que freqüentavam os dois tipos de 

estabelecimentos. Halbwachs (2004, p. 111) cita que: cada grupo definido localmente tem sua 

própria memória, e uma representação do tempo que é somente dele. 

Segundo o Fernando Neves e Adelino Barbosa (depoimentos cedidos nos dias três e 

vinte e seis de maio de 2001), como não existiam escolas de dança de salão nesta época, os 

cabarés, como Xangai, Bela vista, Mira Mar, Vaticano, entre outros, situados no beco dos 

cocos, próximo ao mercado Central de Aracaju, possuíam excelentes dançarinas. Elas 

dançavam na noite com seus parceiros, amigos e até mesmo namorados, e durante o dia elas 

treinavam com intuito de aprimorar sua dança. Para eles, essas foram às escolas de dança de 

salão de Aracaju, neste período. 

 

Para SMC (1991) 

A Memória é atenta á diferença temporal entre passado e o presente, é atenta à 

diferença das memórias sociais que constituem o presente, é atenta á necessidade de 

liberar a memória e de explicitá-la para que o  presente se compreenda a si mesmo e 

possa construir/inventar o futuro. 

 

Segundo as pessoas entrevistadas, o rádio ajudou também na divulgação dos 

ritmos dançados nos salões cariocas. Para Adelino Barbosa e Gustavo Rangel (depoimentos 

cedidos em vinte seis de maio e quatro de junho de 2011), em Aracaju existiam emissoras de 
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rádio que divulgavam as músicas e as danças que eram executadas no Rio de Janeiro e em 

outras cidades. Perna (2001) complementa que: o rádio facilitou a propagação dos costumes 

do Rio de janeiro. 

Sendo assim, fazer um percurso de retorno ao passado, buscando nas memórias e 

narrativas de pessoas que freqüentaram os salões de dança em Aracaju, nas décadas de 1960 e 

1970, nos mostra como a dança a dois foi executada nos salões em Aracaju. Afirma 

ZUNTHOR (1997) Registrar na memória coletiva acontecimentos passados, recupera ou 

determina o que, do vivido, foi, é, e tem chances de permanecer funcional.  

Pode-se assim dizer que, a dança de salão em Aracaju tem raízes em alguns estilos da 

dança de salão carioca, sendo possível perceber a execução dos mesmos nos salões de dança 

na capital Sergipana, nos dias atuais. Elementos do passado surgiram, para contribuir com o 

registro desta dança, que movimentou e movimenta as sociedades em todo mundo.     

 

8.  METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa é de caráter qualitativo e descritivo, pois busca compreender, 

traduzir e expressar questões relacionadas ao problema e objetivos explicitados nesse projeto, 

podendo ela, podendo também ser caracterizada como pesquisa explicativa, pois visa 

identificar fatores que colaboram na captação de dados que componham a dança de salão em 

Aracaju, em consonância com as memórias e narrativas de frequentadores dos salões de dança 

nas décadas de 1960 e 1970.   

Deste modo, foi necessário dividir a pesquisa em seis etapas, para melhor 

organização das informações coletadas. Na primeira etapa, escolhemos o tema a ser o objeto 

de estudo da nossa pesquisa. 

Na segunda etapa, foi feito um levantamento de referências bibliográficas de 

produções como artigos, teses de mestrado e doutorado, que abrangessem o tema proposto. A 

internet também foi uma fonte de pesquisa acerca do tema. 

Na terceira etapa, realização de entrevistas com pessoas que freqüentaram estes 

espaços nas décadas de 1960 e 1970, objetivando colher informações que dêem 

sustentabilidade à nossa pesquisa. 
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Na quarta etapa, pesquisas em jornais do acervo das bibliotecas de Aracaju. 

Buscando encontrar nestes jornais registros dos salões de dança e das festas que aconteciam 

nesses estabelecimentos. 

Já na quinta etapa, observações em salões de dança da capital sergipana, onde 

foram identificados diferentes perfis de freqüentadores inclusive dançarinos que fazem parte 

do nosso objeto de estudo.  

E por fim, na última etapa, seleção dos bailarinos, das músicas, dos figurinos e 

dos cenários que comporão a cena artística. Este processo de criação na dança se dará a partir 

das reconstruções dessas memórias, baseadas nas narrativas dos frequentadores dos salões de 

dança de Aracaju. Essas lembranças guardadas serão narradas na composição coreográfica 

intitulada: “Memórias do Coração”.  

 

8. RECURSOS MATERIAIS 

RECURSOS HUMANOS 

PROFESSOR ORIENTADOR  01 

PROFESSOR DA DISCIPLINA  01 

PROFESSOR DA DISCIPLINA TCC 01 

BAILARINOS/APRESENTAÇÃO 06 

COSTUREIRA 01 

SONOPLATA 01 

ILUMINADOR 01 

MAQUIADOR 01 

 

 RECURSOS MATERIAIS 

COMPUTADOR  01 

IMPRESSORA 01 

DATA SHOW 01 

FIGURINOS 06 

CENÁRIO 01 

TELÃO 01 

CD  02 
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10. CRONOGRAMA 

 

O tempo necessário para a execução do projeto, com a especificação das suas 

fases, que fora determinada para a realização no prazo pré-estabelecido: 

 

ETAPAS 
MESES 

MAR ABR MAI JUN JUL AGOS 

Curso das disciplinas acadêmicas X X X X X  

Contexto de orientação  X X X X  

Escolha do tema da pesquisa   X X X  

Levantamento bibliográfico  X  X X X  

Leitura e fichamento   X  X    

Pesquisa de campo   X  X    

Análise, interpretação e dados levantados   X      

Elaboração do projeto X X X X   

Seleção de bailarinos   X  X   

Início da pesquisa de movimento para 

criação 

   X   

Ensaios   X X   

Desenho e execução dos figurinos    X   

Montagem de coreografia    X   

Revisão do texto    X   

Entrega do trabalho final    X    

Apresentação Teórica-Defesa     X  

Apresentação da obra     X  

Revisão do texto     X  

Depósito dos exemplares     X   

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

1.0.REFERENCIAS 

 

• AZEVEDO.Isabela Maria Gama Buarque. “Me Divirto Dançando” Uma Etnografia 

dos Espaços Populares de Dança na Cidade do Rio de Janeiro. Disponível em < 

http://www.4shared.com/document/5siAHgXF/ME_DIVIRTO_DANANDO_-

_UMA_ETNOG.html> acesso em 15/04/2011. 

 

• BERGOLATO, Roseli Aparecida. Cultura Corporal da dança. Ed.Ícone.São 

Paulo.2007. 

• BOSI, Ecléa. Memória e sociedade – Lembranças de velhos. São Paulo, Cia. das 

Letras. 1995. 

 

• DAHER. Thalita. Foi nos bailes da vida. Memória e sociabilidade nos salões de 

dança da cidade de Belo horizonte. Disponível em 

http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sudeste2009/expocom/EX14-0874-1.pdf 

acesso em 15/04/2011. 

 

• Duarte. Ana Claudia Mendes. Mito, Memória Coletiva e Ancestralidade em  

Lueji, de Pepetela. 

 

• EPELBOIM.Solange. Memória individual e memória social/coletiva: 

considerações à Luz da psicologia social.  Disponível em: 

http://www.uefs.br/nep/labirintos/edicoes/02_2010/09_artigo_michele_dull_sampaio_

beraldo_matter.pdf acesso em 05/05/2011. 

• HALBWACHS, Maurice, Memória Coletiva. Ed: Centauro. 2004 

http://www.4shared.com/document/5siAHgXF/ME_DIVIRTO_DANANDO_-_UMA_ETNOG.html
http://www.4shared.com/document/5siAHgXF/ME_DIVIRTO_DANANDO_-_UMA_ETNOG.html
http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sudeste2009/expocom/EX14-0874-1.pdf%20acesso%20em%2015/04/2011
http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sudeste2009/expocom/EX14-0874-1.pdf%20acesso%20em%2015/04/2011
http://www.uefs.br/nep/labirintos/edicoes/02_2010/09_artigo_michele_dull_sampaio_beraldo_matter.pdf%20acesso%20em%2005/05/2011
http://www.uefs.br/nep/labirintos/edicoes/02_2010/09_artigo_michele_dull_sampaio_beraldo_matter.pdf%20acesso%20em%2005/05/2011
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/busca/busca.asp?pag_busca=Livros&palavra=HALBWACHS,%20MAURICE&limpa=1&ordem=&par=OTIOAG&modobuscatitulo=&modobuscaautor=&refino=1&nautor=241588&p=1&sid=2002097211352525716852967&k5=3A44A777&uid=


26 

 

• PERNA, Marco Antonio.  Samba de Gafieira – A História da Dança de Salão no 

Brasil. Ed: O Autor, RJ. 2001. 

 

• PRICE. Richard.  Meditação em torno dos usos da narrativa na antropologia 

contemporânea. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-

71832004000100013&script=sci_arttext> Acesso em 05/05/2011 

 

• RIED. Bettina. Fundamentos da Dança de Salão, Ed: Phorte, São Paulo.2003. 

 

• SAMPAIO. Michelle Dull Beraldo Matter. Sobre Delfim: Os Artifícios de uma 

Narração Retocada pela Memória. Disponível em: < 

http://www.uefs.br/nep/labirintos/edicoes/02_2010/09_artigo_michele_dull_sampaio_

beraldo_matter.pdf> acesso em 05/05/2011. 

 

• SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. Departamento do Patrimônio 

Histórico. Congresso internacional “Patrimonio Histórico e cidadania”.  Sao 

Paulo: DPH/SMC, 1991. 

 

  TEDESCO. João Carlos. Nas cercanias da memória - temporalidade, experiência e 

narração. Ed. EDUCS, 2004. 

  

• ZUNTHOR. Paul. Tradição e Esquecimento. (de Políticas do Esquecimento, 

Limiar). São Paulo, Ed. Hucitec, 1997. 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-71832004000100013&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-71832004000100013&script=sci_arttext
http://www.uefs.br/nep/labirintos/edicoes/02_2010/09_artigo_michele_dull_sampaio_beraldo_matter.pdf
http://www.uefs.br/nep/labirintos/edicoes/02_2010/09_artigo_michele_dull_sampaio_beraldo_matter.pdf
http://www.relativa.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Autor&PalavraChave=JOAO%20CARLOS%20TEDESCO%20


27 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

APÊNDICE A – Modelo de entrevista para os freqüentadores dos salões de dança em 

Aracaju nas décadas de 1960 e 1970. 

 

 

 
Nome: ___________________________ Data de Nascimento: ______________Sexo: _________ 

Profissão: _________________________  

 

 

1. O que é a dança de salão para você? 

2. Cite alguns salões de dança que movimentaram a dança em Aracaju? 

3. Quais os cantores e orquestras que embalavam os salões nas décadas de 1960 e 1970? 

4. Quais os ritmos das danças de salão carioca influenciaram a dança de salão aracajuana? 

5.  Como eram as vestes dos freqüentadores dos salões de Aracaju? 

6. Qual perfil dos dançarinos nos salões de dança em Aracaju? 

7.   Como era sociabilização dos espaços de dança em Aracaju nas décadas de 1960 e 

1970? 

8. Quais os eram os salões de dança de Aracaju nas décadas 1960 e 1970? 

9. Como você vê a dança de Salão hoje? 
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Apêndice – B  

 

Espetáculo: Memórias do Coração 

 

Sinopse 

O espetáculo Memórias do Coração tem como objetivo mostrar como ocorriam as 

danças a dois nos salões de Aracaju, nas décadas de 1960 e 1970.  

 

ROTEIRO DE CENA 

 

Cenário: 02 cabides um em cada lado do palco. Esses cabides serão vestidos com roupas 

femininas e masculinas e seu adereço. 

 

Cena 1:  

 

O espetáculo começa com a narrativa de um episódio marcante que aconteceu com 

uma das pessoas entrevistadas.  Após 02 mim de narrativa, entram o casal, ambos de cada 

lado do palco. Eles farão um jogo de cena eles observaram os figurinos no palco, usaram os 

adereços, que estão no manequim e/ ou cabideiro. A narrativa acaba. Nesta primeira cena será 

usada uma iluminação baixa remetendo um clima de nostálgico. 

 

Cena 2:  bolero  

 

Entra a música Fica comigo esta noite de Nelson Gonçalves. O Casal começa a dançar 

um bolero, executando a dança com movimentação simples, onde será possível visualizar a 

interação do casal, a satisfação em dividir aquele momento tão mágico. Entra em cena pelas 

laterais mais dois casais. Homens pelo lado direito em mulheres pelo lado esquerdo. Os casais 

fazem pose de dança aguardando o final da apresentação do casal que dança bolero. 
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Cena 3: o Samba de salão   

 

A música do bolero acaba. Agora entra a musica do samba. De forma simultânea o 

casal do bolero sai pelo meio do palco enquanto isso os casais começam a dançar o samba de 

salão com passos da época, com a musica de nervos de aço de Noite ilustrada/Lupicínio 

Rodrigues. Faltando pouco para terminar a musica entra um casal pelo fundo do palco de 

lados opostos. Farão uma pose de dança e aguardaram a finalização da dança dos outros 

casais. A musica acaba e entra um musica Enigma de Nelson Gonçalves os casais saem de 

cena pelas laterais. 

 

Cena 4:  Samba abolerado 

  

O casal começa a dançar uma musica de samba canção executando com passos de 

samba de gafieira e bolero. Ao passado um determinado tempo da execução da musica 

entrarão em cena mais 02 casais. Enquanto a dança acontece os casais trocarão de parceiros 

terminando a coreografia os casais fazem à pose final. 

 

Cena 3:  A narrativa 

  

Pose final. Entra uma narrativa falando do quanto foram bons os bailes nas décadas de 

1960 e 1970, concluindo o espetáculo. 
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Apêndice - C 

 

FICHA TÉCNICA 

 

Concepção geral, cenário, figurino e coreografia: Ely Silva 

Orientação acadêmica e artística: Wellington de Jesus Bomfim 

Bailarinos: Beth Sotero, Edilze Sotero, Lara González, Marcos Rubão, Thiago 

Oliveira, Herval Lima. 

Execução de figurino: Diversos  

Iluminador e Sonoplasta: Gilson Lima e Yuri Garin 

Trilha Sonora: Fica Comigo esta noite (Nelson Gonçalves). 

                          Nervos de Aço (Noite Ilustrada canta Lupicínio Rodrigues) 

                          Dois amores (Nelson Gonçalves) 

Duração do Espetáculo: 15 minutos 

Colaboradores: João Cardozo 

George Leite 

                          Márcia Mignac 

       Heitor Mendonça 
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Apêndice - D 

 

 

 

PROGRAMA DO ESPETÁCULO 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

CAMPUS LARANJEIRAS 

NÚCLEO DE DANÇA 

 

 

Memórias do Coração 
 

 

                             Sinopse: 

 

Espetáculo Memórias do Coração tem 

como objetivo mostrar como ocorreram as 

danças a dois nos salões de Aracaju, nas 

décadas de 1960 e 1970. 

 

 
 

 

FICHA TÉCNICA 

Concepção geral, cenário, figurino e coreografia: Ely 

Silva. 

                                          Orientação acadêmica e artística: Wellington de Jesus Bomfim 

                               Bailarinos: Marcos Rubão, Beth Sotero, Thiago Oliveira, Edilze Sotero,   

                                Herval Lima. Lara Gonzáles.  

 

Execução de figurino: Ely SIlva 

                             Iluminador e Sonoplasta: Gilson Lima e Yuri Garin                               

 Trilha Sonora: Fica Comigo esta noite (Nelson 

 Gonçalves.) 

                          Nervos de Aço (Noite Ilustrada canta Lupicínio Rodrigues) 

                                Dois amores (Nelson Gonçalves) 

                                Duração do Espetáculo: 15 minutos 

 Colaboradores: João Cardozo, George Leite, Márcia Mignac, Heitor Mendonça 
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Apêndice – E Narrativa inicial 

 

 

Hoje fui trabalhar como de costume. Onde eu trabalho meus amigos comentavam 

sobre um novo salão de dança que acabara de ser inaugurado. Fiquei morrendo de vontade de 

conhecer este local. Falei para mim mesmo é hoje que vou conhecer essa nova casa de dança. 

Fui para casa, escolhi a melhor roupa, me preparei para grande noite. 
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Apêndice – F Narrativa final 

 

E assim outros bailes virão e as narrativas contarão o quanto foi, e é maravilhoso 

dançar a dois.... As recordações desses bailes encherão os nossos corações de alegria, e elas 

ajudarão a acariciar lindos momentos que foram para não mais voltar, mas que estão 

guardadas nas lembranças. O baile é o encontro de vários corpos, corpos, que buscam naquele 

momento a satisfação em dançar e a emoção em encontrar no outro a mesma paixão, o mesmo 

amor pela dança a dois. Façamos da dança a dois, algo mais. Algo mais para sonhar, para 

viver e para reviver. 
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ANEXO 
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Anexo – A – Poema Dança de Salão de Blue Heaven 

 

Dança de Salão 

Entro naquele salão tão grande 

Com uma grande vontade de dançar 

É uma festa enorme 

Com tudo certo e no lugar 

 

Dou um passo em frente 

E vejo o teu olhar 

Uma roupa deslumbrante 

Uma silhueta de encantar 

 

Mais um passo eu dou 

E tu segues em frente para mim 

Pego na tua cintura e digo simplesmente 

Dança comigo sim 

Tu não dizes nada 

E apenas deslizamos pelo salão 

Começa a tocar a música 

E juntamos uma mão 

 

Nada proferimos 

Apenas trocamos o olhar 

Sabendo de imediato 

Que passos devemos dar 

 

Cada movimento teu é um verso 

Cada dança que fazemos um poema 

Com o tempo a passar criamos uma poesia 

Estamos juntos como presos por uma algema 

 

Deixamos a música por nós entrar 
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Como se os corpos estivessem cheios de magia 

Cada som para nós é uma melodia 

Cada melodia para nós é uma nova vida 

 

Dançamos e dançamos sem nunca falar 

E a festa chega ao fim 

Separamo-nos e dizemos juntos 

Foi um prazer para mim 

 

 

 


