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No dia 05 de janeiro de 2015, nascia o Studio 

de Dança Katiana Pena, de forma muito 

simples, na sala da casa de Katiana, 

contando com a ajuda de Deus, e dos 

bailarinos do CorpoMudança, que 

abraçaram a ideia. O CorpoMudança foi 

criado em 2007, por Katiana Pena. 

Então, Katiana começou a dar aulas de 

dança para a sua Companhia e em seguida 

abriu duas turmas para a comunidade, que 

logo foram preenchidas e lotadas, pois o 

espaço para a realização das aulas era 

mínimo.  

Nesse período, Katiana largou o último 

semestre da faculdade de educação física 

para se dedicar integralmente às atividades 

do recém-criado projeto.  

Em agosto de 2015, derrubou as paredes da parte de cima da sua casa, dando espaço 

agora, para uma nova e maior sala de dança, mas ainda sem os equipamentos e acessórios 

necessários. 
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De contraponto às ações do 

SKP, o CorpoMudança 

continuava na ativa, 

apresentando na época seu 

último espetáculo, Camille 

Claudel, e com isso foi criando 

espaço no cenário da dança no 

estado do Ceará. Em julho de 

2015, aprovamos pela primeira 

vez no edital TAC – 

Temporada de Arte Cearense, 

no qual, Camille Claudel 

entrou em cartaz no Teatro Dragão do Mar, em junho de 2016, sendo um dos primeiros 

cachês recebidos pelo grupo. Em maio de 2016, estreou também no Teatro Dragão do Mar, 

o espetáculo Travessia, batendo recorde de público, e excedendo a lotação do teatro.  

Ainda em 2015, Katiana bateu às portas dos empresários do grande Bom Jardim, e com 

isso fechou seus dois primeiros parceiros, que ainda hoje em 2020, apoiam o trabalho. 

Foram, o Araripe Supermercados e o Ana Risorlange Supermercados. No início da 

parceria, Katiana dava aulas de ritmos para os supermercados em troca de materiais para 

a sala de dança e lanche para seus alunos.  

Em abril de 2017, entra em contato com Katiana, uma jornalista do Rio de Janeiro. A 

mesma, dizia que pesquisava projetos sociais em Fortaleza, e encontrou o nosso. Marcou, e 

uma semana depois, veio ao SKP. Durante a visita, perguntava de tudo à Katiana e aos 

bailarinos, que ainda apresentaram para ela um trecho do ballet que estrearia em 

setembro, “A Rua é NOIZ”. No final, ela saiu encantada, prometendo que entraria em 

contato em breve. Com duas semanas, liga novamente, mas dessa vez, informando que 

alguns amigos estavam 

interessados em também 

conhecer o projeto. Então, no 

feriado de Corpus Christi, vieram 

1 homem e duas mulheres. Eles se 

identificaram como 

pesquisadores de projetos sociais, 

que vinham, conheciam, e 

apresentavam posteriormente  a 

possível patrocinadores no eixo 

sul-sudeste.  
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Em 2017, mantínhamos 3 turmas de ballet, uma para babys, uma para adolescentes, e uma 

para jovens, e uma turma de ritmos. Então, em junho encerraríamos o semestre, com a 

última turma no dia 28 de junho.  

A jornalista entrou em contato mais uma vez, agora pedindo uma apresentação do 

CorpoMudança, mas, na rua, de frente ao SKP para o dia 28 de junho, para apresentar aos 

possíveis patrocinadores. Prontamente, providenciamos todo o material necessário. 

Porém, no dia 27 de junho, ela ligou novamente, desmarcando e adiando para a próxima 

semana.  

No dia 29 de junho, Katiana 

teria uma reunião com o 

Diretor do Instituto Dragão do 

Mar, Paulo Linhares, para falar 

sobre a estreia do espetáculo A 

Rua é NOIZ, porém, as 7:30 da 

manhã, bateram em seu 

portão, e quando ela abriu, era 

ninguém menos que Luciano 

Huck e equipe. A jornalista 

carioca e os seus amigos eram 

da equipe do Caldeirão do 

Huck, e daquele dia em diante, tudo mudou para sempre em nossas vidas! 

Luciano Huck chegou aqui nos prometendo transformar nossos sonhos e assim os 

cumpriu. A reforma nos deu, uma sala de dança apropriada com todos os equipamentos, 

uma biblioteca, vestiários, camarim, recepção, jardim e também uma casa nos fundos para 

Katiana. Era a realização dos nossos sonhos! 

Daquele dia em diante, nascia oficialmente o Instituto 

Katiana Pena – IKP, nome esse escolhido pelos 

bailarinos do CorpoMudança. A entrega da 

instituição foi no dia 4 de agosto de 2017. Abrimos as 

inscrições para o ballet no mês seguinte, e no dia, às 5 

horas da manhã, haviam pessoas fazendo fila para 

garantir uma vaga. Fechamos o ano de 2017 com a 

reforma, 19 turmas de ballet e 550 crianças, 

adolescentes e jovens. Para ter acesso às atividades da 

instituição, o educando precisar ser de baixa renda e 

frequentar a escola pública formal. 
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O Instituto Katiana Pena – IKP é uma “Organização da Sociedade Civil”, sem fins 

lucrativos.  

Temos por objetivo, atender e defender os direitos da criança, do adolescente, do jovem e 

de seus familiares, utilizando a arte e a cultura, sobretudo a dança, como mecanismo de 

transformação social para o desenvolvimento humano. 

 

 

 

 

Contribuir numa formação de caráter no qual prioriza e potencializa os educandos, para 

que eles possam ser multipicadores do que recebem e que isso transpasse nas suas relações 

pessoais e interpessoais.  

 

 

 

 

Ser uma instituição referência na formação continuada em dança e na formação cidadã de 

crianças, adolescentes e jovens. 

 

 

 

 

Cidadania, democracia, respeito a diversidade sexual, solidariedade, cultura de paz... 
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Atualmente o Instituto Katiana Pena – IKP,  

desenvolve suas atividades e ações tendo como 

referência os 4 Pilares da Educação, sendo eles:  

 Aprender a conhecer, onde os educandos 

recebem por parte dos educadores, os 

conhecimentos teóricos e práticos, 

socioculturais e educativos por meio da 

vivência, da troca e do diálogo, promovidos 

nas aulas e nos encontros realizados; 

 Aprender a fazer, com a preparação e 

montagem de espetáculos  de dança por 

parte dos educandos e do corpo de baile da 

instituição, o CorpoMudança, onde são 

trabalhados nos mesmos, a autoconfiança, 

disciplina e responsabilidade; 

 Aprender a conviver, trabalhando nos 

educandos a consciência do ser social e de 

igualdade de direitos, tendo a empatia como experiência prática na instituição, 

dialogando com a família, a comunidade e a escola formal; 

 Aprender a ser, capacitando, treinando e oportunizando os educandos, para que 

possam socializar e conviver em diferentes contextos sociais, potencializando seu 

papel enquanto indivíduo, garantindo que esse educando se transforme em um 

cidadão de bem! 
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- O Instituto, contribui para o alcance da ODS, oportunizando para 

os educandos, uma formação continuada em dança e cursos 

profissionalizantes, realizados através de parcerias institucionais, 

para que eles possam sair com um novo olhar, com novos 

horizontes, sendo preparados para o mercado de trabalho, para que 

possam além da dança, ter expertise em outras áreas, com o intuito 

dos educandos poderem ter suas rendas mensais, para que possam 

de alguma forma, contribuir na erradicação da pobreza. 

 

- Tendo a dança como auxílio educativo, promovendo inúmeras 

reações positivas nos educandos atendidos; a dança tem o poder de 

transformar, proporcionando bem-estar físico e mental;  

entrelaçados a isso trazemos uma consciência cultural, um 

reconhecimento estético, higiene pessoal, dentre outros, pois a 

dança é disciplina. Também fornecemos a alimentação, uma atração 

a mais, de como se alimentar bem, através do nosso programa 

parceiro “Mais Nutrição”do Governo do Estado do Ce. A dança e a 

alimentação unidas fortalecem o educando, para o seu desenvolvimento cognitivo e físico.  

 

- Promovendo aos educandos da instituição, que se encontram na 

faixa etária entre 5 e 15  anos, uma auxílio educativo, através do 

Polo: Programa Integração Instituto Katiana Pena. Parceria entre o 

IKP e a SME – Secretaria Municipal de Educação, na qual nos 

fornece educadores para Português e Matemática, Artes Integradas 

e Dança. Realizamos o acompanhamento dos educandos, junto às 

escolas formais, que ficam nos arredores da instituição, recebendo o 

reconhecimento inclusive por parte das Escolas Públicas Formais do 

grande Bom Jardim. 



 

8 
 

- A instituição foi criada e é gerida por uma mulher, que hoje 

enxerga o potencial institucional pela forma como as pessoas aqui 

entram e se enxergam, perante a sociedade, e podem sentir de 

forma respeitosa, que há em seus limites uma convivência saudável, 

cada um respeitando as diferenças do outro. Orientamos nossos 

educandos, para que entendam os direitos e deveres do ser 

humano, não distinguindo sexo, raça ou religião. Formamos e 

temos em nossa instituição, educadoras que conhecem os seus 

direitos e deveres; além disso, também trabalhamos com a classe LGBT em nosso quadro 

de colaboradores, o que só nos fortalece enquanto instituição séria, e que respeita, apoia e 

luta as causas sociais, o que nos proporciona um espaço de equidade social. 

 

- A instituição desenvolveu e desenvolve políticas públicas, pois 

temos a consciência do impacto gerado por nossas ações, em nossa 

comunidade, promovendo grandes resultados, principalmente na 

periferia do grande Bom Jardim e adjacências, gerando 

transformação social, empreendedorismo social, questionamentos 

políticos, promovendo diálogos e ações que envolvam toda a 

periferia, para que os cidadãos busquem resultados e 

transformações significativas em suas realidades. Entendemos que 

não podemos esperar pelas autoridades competentes para entrarem em nosso bairro e 

realizarem ações básicas que transformem o Bom Jardim, com esse entendimento, nos 

sentimos provocados a realizar tais políticas públicas de inclusão com nossas ações 

institucionais. 

 

 

 

 

 

 

  



 

9 
 

 

 

 Aulas de dança clássica e contemporânea 

 Aulas de capoeira 

 Aulas de karatê 

 Aulas de música, com violão e teclado 

 Polo: Programa Integração Instituto Katiana Pena 

 Programa Mais Nutrição 

 Artes Integrada 

A carga horária para o educando, é de pelo menos 2 horas dentro da instituição. São 19 

turmas de ballet, 1 turma de capoeira, 1 turma de karatê, 12 turmas do Programa 

Integração. Todas as turmas recebem a alimentação, concedida por empresas parceiras e 

pelo Programa Mais Nutrição. 

 

 

 

O IKP Cidadania surgiu da necessidade da 

instituição, como equipamento forte dentro do 

bairro, de encontrar estratégias para que 

possamos mitigar as vulnerabilidades sociais 

encontradas na comunidade do Grande Bom 

Jardim, trazendo ações como: doações de roupas, 

cestas básicas e em casos específicos, remédios, 

para a população carente que vive em torno da 

instituição. Visando também o crescimento dos 

valores aos profissionais envolvidos, juntamente 

com os alunos, trazendo até eles, uma gama de 

conhecimento e conscientização social, através de 

palestras, cursos, rodas de conversa sobre 

assuntos sociais, dentre outros, concedido por 

instituições parceiras e universitários, que vem 

compartilhar seus saberes com a equipe e os 

educandos. Para que eles possam ter a 

otimização de suas ações e decisões, reverberando em suas relações intrapessoal, 

interpessoal e comunitária.   
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O IKP está situado na área denominada de grande Bom Jardim, periferia de Fortaleza – 

CE, que abrange cinco bairros, sendo eles: Bom Jardim, Granja Lisboa, Granja Portugal, 

Canindézinho e Siqueira. A área possui o menor IDH de Fortaleza, contando também com 

altos índices de vulnerabilidade social e homicídios, envolvendo crianças e jovens. 

O grande Bom Jardim é demarcado territorialmente por duas facções criminosas, que 

dividem as áreas, e onde um morador não pode adentrar na área do outro.  

 

 

 

 

 

O CorpoMudança é a prova concreta 

que a transformação social através da 

arte funciona, pois, a companhia que 

surgiu em 2007, sendo a primeira 

turma de ballet dirigida por Katiana 

Pena no então Centro Cultural do 

Bom Jardim. Hoje, após 13 anos de 

existência, os componentes da 

Companhia são os responsáveis pela 

fundação e gerência do IKP, onde 

atuam como bailarinos, 

coordenadores, professores e diretores da Instituição. Quando se fala em dança no Bom 

Jardim, logo a companhia é usada como referência, devido aos trabalhos técnicos, 

artísticos e profissionais, dirigidos por Katiana Pena e Anderson Carvalho. A Companhia 

já dançou nos principais palcos de Fortaleza, e também em cidades do interior do estado 

como, Acaraú, Horizonte, Crato, Sobral, Acarape, Baturité, e também nas capitais, Rio de 

Janeiro e São Paulo. Em dezembro de 2018, a Companhia apresentou-se como convidada 

no palco do programa de TV “Caldeirão do Huck”.  

Nunca se pensou que um dia essa transformação social através da dança iria resultar num 

ingresso na universidade, onde outrora os mesmos não tinham oportunidades, pois, 
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tinham o paradigma de que somente os ricos 

cursavam faculdades, no entanto, isso foi 

superado com a quebra de preconceito, onde 

a dança possibilitou a cada um o sonhar alto, 

e a se tornarem o que eles quiserem ser na 

vida, só precisando de uma oportunidade. A 

ética no trabalho e a maneira como cada um 

leva a vida atualmente, estando matriculados 

em Universidades, cursando as mais diversas áreas, dentre elas, Fisioterapia, Educação 

Física, Serviço Social, Administração e Jornalismo. Os mesmos são os resultados das 

sementes que a Katiana plantou, a treze anos, naquelas crianças que frequentavam o 

Centro Cultural do Bom Jardim. Hoje, essa atitude reverbera no que eles são, tanto como 

indivíduos, quanto como profissionais. 

Atualmente, no início de 2020, a Companhia prepara-se para a sua primeira viagem 

internacional, rumo à África do Sul, à convite do DFA – Dance For All, uma importante 

instituição situada na Cidade do Cabo. O grupo embarca em junho. 
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 XI MECENAS do Ceará  

Atualmente, o IKP encontra-se apoiado pelo XI MECENAS do Ceará, através do Projeto de 

Ampliação e Manutenção das Atividades e Ações Socioculturais e Educativas do Instituto 

Katiana Pena - IKP. Com o Projeto, realizamos a manutenção da Instituição, e os salários 

dos colaboradores.  

 SME – Secretaria Municipal de  Educação 

Após visita do Excelentíssimo Prefeito de Fortaleza, Sr. Roberto Cláudio, firmamos 

parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que através disso, conseguimos 

empregar através de CLT, oito dos nossos colaboradores. 

 Programa Mais Nutrição  

Após visita da Sr. Primeira Dama do Estado, Onélia Santana, fechamos mais uma parceria 

de grande importância para a Instituição. Fomos uma das instituições selecionadas para 

participar do Programa Mais Nutrição do Governo do Estado do Ceará. 

Além dessas parcerias institucionais, a instituição também é mantida com doações 

pontuais, mensais, de bens e produto que ajudam na manutenção do espaço, bem como, 

também, na alimentação dos nossos educandos. Além disso, semestralmente, recebemos 

doações que nos ajudam a montar o bazar, que gera renda para a instituição. 
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 Facebook: https://www.facebook.com/companhiade.dkatianapena 

 Instagram: https://www.instagram.com/institutokp/ 

 YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCVCwtTGXR8-

BBLxeI3m_GMw 

 WebSite: https://www.institutokp.com/ 

 Email: institutokatianapena@gmail.com  

 

 

 

 

 Katiana Pena – Diretora Geral: +55 85 99435 7303 

 Thaís Pena – Diretora Administrativa: +55 85 98983 3185 

 Bruno Matos – Diretor de Programação: +55 85 98673 9418 

 Gutemberg Morais – Diretor de Marketing: +55 85 99749 4647 

 

 

“Ajude-nos a transformar vidas” 

 

PARA DOAR:  

BANCO BRADESCO  

AGÊNCIA: 0625-4  

C/c: 0032282-2 

 FAVORECIDO: INSTITUTO KATIANA PENA – IKP  

CNPJ: 73.304.859/0001-68 

https://www.facebook.com/companhiade.dkatianapena
https://www.instagram.com/institutokp/
https://www.youtube.com/channel/UCVCwtTGXR8-BBLxeI3m_GMw
https://www.youtube.com/channel/UCVCwtTGXR8-BBLxeI3m_GMw
https://www.institutokp.com/
mailto:institutokatianapena@gmail.com
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