


CESARDIAS

CESAR DIAS iniciou seus estudos em 
dança pela modalidade Jazz e nesses 
18 anos buscou se aprimorar em 

d i ve rsos es t i l o s como Ba l l e t C láss i co , 
Contemporâneo, Dança Indiana, Dança Africana e 
Contact Improvisation. 

Em sua carreira teve contato com diversos 
coreógrafos entre eles Ivaldo Bertazzo, que em 
parceira com o SESC São Paulo realizaram 
espetáculos que percorreram o Brasil e alguns 
países da Europa. 

Em 2008, após um período de trabalhos no Brasil, 
Cesar percorreu a Ásia durante 1 ano, passando 
por Hong Kong, China, Vietnam, Japão e Taiwan. 

Em 2009, realizou alguns trabalhos entre EUA e Bahamas. Esses dois períodos 
foram momentos de pesquisa e contato com tantas e diferentes culturas que 
resultaram em trabalhos autorais mais autênticos. 

Em 2012, viajou para Veneza/Itália, para uma imersão intensiva em dança 
contemporânea no programa Arsenalle Della Danza, dirigido e concebido por 
Ismael Ivo, em uma parceria do SESC São Paulo, Secretaria de Cultura do 
Estado de São Paulo e a La Biennale di Venezia. Em Veneza teve contato e 
aulas com grandes nomes da dança contemporânea mundial, sendo eles; 
Francesca Harper (EUA), Terence Lewis (Índia), Maria Thaís (Brasil), Welligton 
Campos (Brasil), Josef Frucek (Eslováquia), Linda Kapetenea (Grécia), Ko 
Murobushi (Japão), Adriana Borriello (Itália),  Antonella Talamonti (Itália) e Pichet 
Klunchun (Tailândia). 

De volta ao Brasil, em 2012, passou a integrar a Cisne Negro Cia. de Dança, sob 
a direção artística de Dany e Hulda Bittencourt, onde permanece até o momento. 
Em quase 6 anos na companhia, Cesar dançou Balés dos coreógrafos 
brasileiros: Mário Nascimento, Rui Moreira, Dany Bittencourt, Tídalo Silvano; e 
dos coreógrafos internacionais:  Patrick Delcroix (França), Itzik Galli (Israel), 
Barak Marshall (EUA) e Gigi Caciuleanu (Romênia).



MeusCertificados
Os certificados a seguir são dos cursos e 
oficinas realizadas durante a imersão em 
Veneza/Itália.



 

 































   Projeto 5Danças 












MeusPojetos

Matérias disponíveis em: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/noticias/?
p=23435


http://www.agendadedanca.com.br/bailarinos-da-cisne-negro-cia-de-
danca-apresentam-projetos-autorais-no-espetaculo-5dancas/


http://www.obeijo.com.br/eventos/apresentacoes-acontecem-na-
galeria-olido-12775160\


https://guia.folha.uol.com.br/danca/contemporanea/5dancas-centro-
cultural-olido-3587525806.shtml


https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/noticias/?p=23435
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http://www.obeijo.com.br/eventos/apresentacoes-acontecem-na-galeria-olido-12775160%5C
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https://guia.folha.uol.com.br/danca/contemporanea/5dancas-centro-cultural-olido-3587525806.shtml


In-sólido 







Coreógrafo: 

Cesar Dias


Música:  
The Rules, The Cycle, 
Dangling Threads - Jeremy 
Zuckerman, You Don’t Even 
Know – Nicholas Britell


Assistente de coreografia: 

Ana Paula Trevisan


Figurino: 

Ateliê Edson Fabrício


Duração: 11’09 minutos


Elenco: André Santana, Danilo Freitas, Felipe Silva, Renato Lima, Edson Arthur, 
Giovanna Perez, Mariana Paschoal, Clarissa Braga, Isabel Lima, Luiza Ginez e 
Isabelle Dantas


In-sólido aborda a repressão e a rejeição do indivíduo para o pertencimento em 
grupos sociais. Indiferentemente, e não obrigatoriamente identificar a qual grupo o 
indivíduo anseia adentrar, o caráter central postulado aqui é a rejeição imposta por 
um sólido grupo quase interpenetrável. A questão ressaltada não são os percalços 
enfrentados para furar as barreiras da aceitação ou imaginação, mas sim a 
indagação que deveríamos nos fazer quando somos arrebatados pela necessidade 
de se pertencer a algo.


Devemos realmente pertencer a um ou mais grupos? Estaria a nossa felicidade e 
anseios refletidos na realização do outro? Ou na pífia sensação da carência 
construída pela sociedade que tende a nos macular com falsas utopias? Por vezes, 
não pertencer a nada é evidenciar-se perante ao mundo.

Veja o teaser no Youtube: 
https://www.youtube.com/
watch?v=yeT1WGyo8YY


MinhasCriações

https://www.youtube.com/watch?v=yeT1WGyo8YY
https://www.youtube.com/watch?v=yeT1WGyo8YY
https://www.youtube.com/watch?v=yeT1WGyo8YY
https://www.youtube.com/watch?v=yeT1WGyo8YY


Üngdom 









Coreógrafo: 
Cesar Dias


Assistente:  

Ana Paula Trevisan


Músicas:

Dust it off – The Do, Coming Back – 
Gotye e The very last resort – Trentemller 
(colagem musical)

Duração: 20’



Retratado em um círculo social que 
metaforicamente pode ser associado a 
família ou um grupo de conhecidos. A 
coreografia aborda a falta da aceitação 
do outro quando o mesmo não se encaixa 
nos parâmetros pré-   estabelecidos.


A divergência deste cenário se ramifica na estética, relacionamento e 
comportamento. Nesse contexto o “belo”, ou o que deveria parecer, é trazido de 
forma contrária e não usual a alegria da dança.


Üngdom é a simbiose da insanidade com a violência, ou seja, a imersão do 
estranho em busca da aceitação.


"Visito o que não é abordado. Os estereótipos findam o pseudo. da sociedade 
perfeita que prefere não enxergar a beleza do desconhecido. Eu prefiro a beleza 
disforme"


Veja o teaser no Youtube: 
https://www.youtube.com/
watch?v=Nkw2A2L9_Lk


https://www.youtube.com/watch?v=Nkw2A2L9_Lk
https://www.youtube.com/watch?v=Nkw2A2L9_Lk
https://www.youtube.com/watch?v=Nkw2A2L9_Lk
https://www.youtube.com/watch?v=Nkw2A2L9_Lk


Quarto (dia 917) 














Coreografia:  
Quarto (dia 917)


Coreógrafo:  
Cesar Dias 


Assistente de coreografia:  
Ana Paula Trevisan 


Músicas: 

Moving Out - Ben Salisbury 
e Geoff Barrow, The Middle 
of the World - Nicholas 
Britell, Treasured - Alex 
Somers (colagem musical) 


Quarto (dia 917), foi pensado para retratar e, ressaltar as neuroses criadas por 
nós, em nós mesmos. “As ruínas da nossa mente, despertam as psicoses 
intrínsecas do nosso ser”. A inquietação engendrada corroborou diretamente na 
construção da coreografia. Seria uma saída nos fecharmos para o mundo pelo 
medo de não pertencermos a ele, ou a conviver com a loucura do que nós 
mesmos criamos? A resposta sobrevem no dia 917. 


A premissa central da obra é questionar o medo da solidão e, de que como 
contrapartida as angústias são remediadas por meio das falsas lembranças, 
personagens, vozes e sensações. 


“Talvez a loucura seja a forma mais saudável de viver”. Cesar Dias

Esse ballet foi criado exclusivamente 
para a Tentáculo Cia Jovem.

917
DIA

QUARTO



2/4 Romeu e Julieta  

Reportagem complete disponível em: 
Link: https://m.youtube.com/watch?v=6l4dwb2Y818&feature=youtu.be

A releitura do clássico se baseia  no 
enredo central de Romeu e Julieta, 
nesse sentido é mantido a eterna 
desavença entre os Capuletos e os 
Montéquio, contudo a obra não se 
aprofundará nessa esfera, mas sim na 
insistência da mãe de Julieta para 
casar-se com Páris e, no ininterrupto 
prélio entre Romeu e Páris pelo amor 
de Julieta.

 

Em uma sociedade atualmente caótica 
e frágil, 2/4 – Romeu e Julieta rompe o 
emaranhado desrespeitoso sobre o 
que é entendido por amor, e, como o 

mesmo rege os envolvidos. Similarmente, a obra traz um olhar diferenciado sobre 
proporção que o amor é assistido, e lido na significância baseada em uma 
literatura de tragédia clássica.


Coreografia: Cesar Dias
Direção Artística e Produção Executiva: Erasmo Rafael 
Direção e Ensaios: Romero Mota | Elenco: Balé Cidade de Campina Grande - PB 
Música: Max Richter | Figurinos: Equipe SESI/SENAI-PB e Haendel Melo 
Máscaras e Adereços: Haendel Melo Desenho de Luz: Napoleão Gutemberg 
Dramaturgia: Regina Albuquerque | Equipe de Produção: Allef Connery, Beatriz 
Vieira, Carol Vieira e Haendel | Mídias Sociais: Beatriz Vieira e Carol Vieira 
Assessoria de Imprensa: Maria Zita Almeida | Duração: 50 minutos

Desenvolvido exclusivamente para o 

Balé Cidade de Campina Grande - PB 

https://m.youtube.com/watch?v=6l4dwb2Y818&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=6l4dwb2Y818&feature=youtu.be


EXPERIÊNCIACOMPROVADA
Abaixo segue o material de divulgação dos espetáculos que participei, além 
de algumas matérias e DVDs produzidos dos espetáculos.

















Ao lado os DVDs 
Milágrimas e SAMWAAD 
produzidos e vendidos 
pelo selo SESC.














































CARTASDEREFERENCIA
Carta de referência da Tentáculo Cia. de Dança









Carta de referência do Balé Cidade de Campina Grande - PB

 
 

Campina Grande, 19 de outubro de 2018. 
 

CARTA DE REFERÊNCIA  
 

Venho através desta confirmar que o Coreografo CESAR DIAS 
CERQUEIRA, desenvolveu Roteiro e Coreografia do espetáculo 2/4 - Romeu e 
Julieta para o repertorio do Balé Cidade de Campina Grande.  

 
O Coreografo de forma criativa desenvolveu um processo coreográfico 

muito rico e dinâmico onde nosso bailarinos e equipe de produção ficaram 
encantado. 

 
O espetáculo foi montado para as comemorações dos 55 anos do Teatro 

Municipal de Campina Grande com um elenco de 11 bailarinos e 55 minutos de 
duração.   

 
Declaro e recomendo o trabalho do coreografo que se mostrou muito 

solicito e profissional durante o período de trabalho conosco. 
 

 
Saudações Culturais , 

 
 

 
ERASMO RAFAEL DA COSTA 

Diretor do Balé Cidade de Campina Grande  
Contato (83) 98795-9692  ou 3322-4632 – e-mail: erasrafael@gmail.com 

 






Carta de referência da Cia Cisne Negro

                
 
 

 
 

Associação Cultural dos  Amigos  da  CISNE NEGRO CIA. DE DANÇA 
CNPJ. 66.516.766/0001-31 

Rua das Tabocas, 55 - Vila Beatriz - 05445-020 - São Paulo - SP – Brasil - Telefone: 55-11- 3813-4966 
www.cisnenegro.com.br / http://twitter.com/cisnenegrocia / Youtube: cisnenegrocia /Facebook: cisnenegrocia 

e-mail : projetos@cisnenegro.com.br 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
 
Declaramos, para os devidos fins, que CESAR DIAS CIRQUEIRA, RG. 44.871.811-X, 

CPF. 360.474.058-43, de nome artístico CESAR CIRQUEIRA bailarino e coreógrafo, faz 

parte do elenco da CISNE NEGRO CIA. DE DANÇA, na qual é um dos principais 

profissionais, de reconhecida qualidade artística e técnica. 

 

É idealizador, criador e diretor geral do projeto 5DANÇAS, (breve histórico em anexo), 

que reúne obras de vários novos coreógrafos, inclusive do próprio Cesar Cirqueira e 

que foi apresentado ao público nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, com grande 

sucesso. Trata-se de um projeto inovador que tem revelado promissores coreógrafos 

nacionais. 

 

São Paulo, 25 de outubro de 2018. 

 
Maria Aparecida Fiorentin 

Assessora Executiva 

RG. 8.161.083-X – CPF. 586.066.458-34 

 
 
 
 









PORTFOLIO
CESARDIAS 
 www.cesardias.com.br


