
Balett staGium: 
50 anos de magia, consciência 
e encantamento 

Valsas e seresta, Márika Gidali e Décio Otero
Foto: emídio luisi
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“O Canto da Minha Terra”, com músicas de Ary Barroso, 

foi a peça escolhida para o espetáculo de comemoração 

As duas apresentações, que ocorrem nos dias 20 e 21

no Teatro J. Safra (SP), inauguram a temporada do

cinquentenário da Companhia que mudou o conceito

da dança no Brasil. Criado por Márika Gidali e Décio

Otero, em 1971, durante o governo militar, jamais se

intimidou com a censura imposta às manifestações

artísticas da época e decidiu percorrer um caminho 

desafiador, valorizando, através da dança, a realidade

em que viviam os brasileiros.

Hoje, 50 anos depois, mantém-se fiel na determinação

de exibir as questões nacionais através de uma lin-

guagem corporal que fala para a humanidade. uti-

lizando vertentes universais da dança com aspectos

tipicamente brasileiros, o Stagium conquistou um vasto

público em todo o país, destacando o patrimônio

histórico e cultural, com seus valores, costumes e raízes

submersos no inconsciente coletivo.

As coreografias de Márika e Décio são marcadas pelo

talento e singularidade. Eles dançam o Brasil real com

a exuberância da sua diversidade, a partir das inúmeras

viagens que fizeram pelo país vivenciando a realidade

do povo, descobrindo suas peculiaridades, interagindo

e trazendo para suas apresen-

tações as suas histórias.

Em “O Canto de Minha Terra”,

obra que foi exibida também na

comemoração dos 45 anos da

Companhia, Márika Gidali e Dé-

cio Otero mergulham na poética

do universo sonoro de Ary Bar-

roso, e dançam sob a constitui-

ção da identidade brasileira.

Aquarela do Brasil, ícone da

obra do compositor mineiro de

ubá, também cidade natal de

Décio, é considerado pratica-

mente um hino nacional. umO Canto da Minha Terra Foto: Divulgação



bom momento para refletir o Brasil em sua complexi-

dade social, histórica e cultural.

noS PaSSoS da dança

A trajetória do Ballet Stagium promoveu uma revo-

lução na história da dança no Brasil. Foi a primeira com-

panhia a utilizar trilhas sonoras da MPB, valorizando

Pixinguinha, Waldir Azevedo, Geraldo vandré, Chico

Buarque, lamartine Babo, Ary Barroso, lina Pesce, 

Cartola, Adoniran Barbosa, Cláudio Santoro e muitos

outros. E grandes personalidades como Milton Nasci-

mento, (Missa dos quilombos), Egberto Gismonti 

(Pantanal), Wiliam Sena (O Homem do Madeiro), 

Aylton Escobar (quebradas do Mundaréu), André 

Abujamra (Shamain) e Marcelo Petragli (luminescência)

criaram partituras originais para o Stagium.  
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Kuarup ou A questão do índio                                                                                                                                    Foto: Arnaldo J.G. Torres
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Também foi pioneira ao sair dos palcos tradicionais das

grandes cidades para percorrer o país, se adaptando a

diferentes espaços, cenários e contextos possíveis,

como pátios de escolas públicas, favelas, cinemas,

praças, hospitais, igrejas, presídios, estações de metrô,

praias e rios, palcos flutuantes, chão de terra batida e

desfiles de escolas de samba.

O compromisso de colocar a arte em outro patamar,

desenvolvendo projetos sociais e pedagógicos está no

DNA do Stagium. Reconhecido nacionalmente por seu

projeto de engajamento político, provoca reflexões

sobre racismo, violência, opressões e genocídios. uma

de suas peças mais extraordinárias é “Kuarup ou A

questão do índio”, criada em 1977. Absolutamente

atual, a coreografia de Décio Otero faz uma crítica so-

cial à realidade indígena brasileira, ao som de uma

trilha gravada na região do Xingu.

Outro feito memorável da Companhia foi a Barca da

Cultura, em 1974, quando Márika, Décio e o corpo de

bailarinos realizaram apresentações sobre um tablado

montado no convés da Barcaça Juarez Távora, percor-

rendo as cidades ribeirinhas do Rio São Francisco (de Pira-

pora a Juazeiro), a convite de Paschoal Carlos Magno.  

A Companhia e a Academia funcionam, desde 1974,

num grande estúdio na Rua Augusta, São Paulo, onde

mantém um programa de pesquisa em várias lingua-

gens de dança e produções inovadoras. Frequente-

mente artistas de diversos segmentos da cultura nacional

ministram palestras e conferências à companhia, entre

os quais Maria Bonomi (Artes Plásticas), Ademar

Guerra (Diretor Teatral), Maurício Kubrusly (Música

Popular), Helena Katz (História da Dança), Cássia Navas

(História da Dança), Cacilda lanuzza (Antropologia),

Marilena Ansaldi (Teatro-Dança), leda Alves (Cultura

Missa dos Quilombos Foto: emídio luisi
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Popular), Paulo Herculano (Músico) Oswaldo Mendes (Teatro) 

e Márcio Tadeu (Cenografia e Figurinos).

Cursos intensivos de férias com frequência de bailarinos, estu-

dantes e professores de todo o Brasil também são promovidos

no local, além de projetos que utilizam a dança como forma de

integração social: Dança a Serviço da Educação, Escola Aberta,

Professor Criativo, Projeto Joaninha, Projeto Dança de Rua e Pro-

jeto Capoeira (estes dois últimos nas unidades da antiga FEBEM),

são alguns dos exemplos.

Indagados sobre as realizações da Companhia e o que preten-

dem para o futuro, Márika e Décio – que também comemoram

50 anos de casamento este ano – afirmam que se consideram

privilegiados por terem criado as oportunidades de viver ple-

namente. E destacam que não olham para o futuro: – vivemos

o presente. Sorte daqueles que, como nós, conseguem apro-

veitar todos os momentos.

Além da apresentação de O Canto da Minha Terra, para as come-

morações dos 50 anos, o Ballet Stagium está em fase de mon-

tagem da nova obra, “Fluorescência”, projeto aprovado pelo PROAC,

que além de São Paulo irá percorrer várias cidades do Estado.

Para Márika e Décio “Fluorescência tem como matéria substancial

o nosso tempo/espaço presente, o colapso que vivenciamos.

Nunca nos sentimos tão distantes e ao mesmo tempo tão unidos,

e por outro lado, nunca nos sentimos tão distintos e ao mesmo

tempo tão semelhantes. A palavra fluorescência advém do voca-

bulário da física, que significa a propriedade que certos corpos

possuem de emitir luz quando expostas a radiações.   

ficHa técnica

Ideia e Coreografia: Décio Otero

Direção Teatral: Márika Gidali

Música: Ary Barroso

Trilha Sonora: Décio Otero 

Música Incidental e Edição: Aharon Gidali

Narração: Oswaldo Mendes

Iluminação e sonorização: Aharon Gidali

Maitre de Ballet: Rafael Panta e Iryna Kosareva

Bailarinos: Eduarda Julio, leila Barros, 

Tatyane Tiere, Adria Sobral, Nathalia Cristina,

Gabriela Bacaycoa, Marcos Palmeira, 

Eugenio Gidali, John Santos, Gustavo lopes,

Pedro vinicius Bueno e Jonathan Santos.

Produção: Marika Gidali, Marcos Palmeira 

e Fabio villardi

http://www.stagium.com.br/

Quebradas 
do Mundaréu
Foto: emídio luisi

Fluorescência estará revolvendo e redesenhando

o presente, pois é nele que repousa exclusiva-

mente a nossa existência”. – É TEMPO DE

FALAR DE FLORES, conclui Márika.

http://www.stagium.com.br/

