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RESUMO 

 

A necessidade humana de dançar está presente desde os primórdios da humanidade 

para a caça, para a guerra, para as cerimônias quer sejam espirituais e/ou religiosas 

além de outras. Esta atividade espontânea, primária começa a ser institucionalizada 

para poder-se compreender seus elementos constitutivos: o corpo, o movimento, o 

espaço, o tempo e suas relações, especialmente, a partir do século XV através dos 

primeiros tratados de dança. A Escola de Dança do Teatro Guaíra, criada em 1956, em 

Curitiba aparece para institucionalizar a dança no Estado do Paraná de forma pública e 

gratuita, com a finalidade de profissionalizar a atividade primeira: dançar. Apesar de 

ser a pioneira em possibilitar uma educação profissional na área da dança, a 

organização de uma estrutura pedagógica escolar só é observada a partir dos anos 

1970.  Cabe ressaltar que a criação do Curso Superior de Dança no Paraná, em 1984, o 

segundo do Brasil, não abalou a continuidade da Escola de Dança do Teatro Guaíra. O 

objetivo desta tese consistiu em analisar a trajetória da Escola de Dança do Teatro 

Guaíra, entre 1956 e 1984. Os objetivos específicos constituíram-se em: conhecer as 

singularidades do ballet clássico; identificar quais as concepções pedagógicas de dança 

estiveram presentes em cada momento histórico; resgatar aspectos do contexto social e 

do ensino da dança em Curitiba, antes da criação da instituição escolar pesquisada; e 

analisar as práticas pedagógicas adotadas pela Escola de Dança do Teatro Guaíra. 

Foram analisadas obras pertinentes ao assunto, documentos referentes à prática 

pedagógica escolar, encontradas no Arquivo Público do Estado, na Sala alocada ao 

Teatro Guaíra e no Setor de Memória da Escola, tais como: imprensa curitibana no 

período entre 1950 a 1980 e entrevistas com alunas, professores e ex-professores da 

escola. Trata-se de um estudo de História da Educação, filiada à História Cultural na 

vertente da História das Instituições Escolares. A metodologia prima pela busca, coleta 

e análise de fontes através da interdisicplinaridade, ou a uma convergência de 

disciplinas e áreas de conhecimento. As fontes coletadas foram analisadas através da 

linguagem do ensino da dança (MARQUES, 1999) e da História das Instituições 

Escolares (NOSELLA; BUFFA, 2008, 2013) no seu contexto social, político, 

econômico e cultural para melhor compreensão da instituição escolar escolhida. As 

categorias analisadas de acordo com Nosella e Buffa (2013) foram: o contexto 

histórico, o processo evolutivo, os alunos, os professores e administradores, os saberes, 

as práticas pedagógicas e os eventos. Para compreender a história desta escola foi 

necessário voltar no tempo e no espaço, conhecer aspectos do ensino da dança em 

Curitiba, antes da criação desta instituição, além de conhecer as singularidades do 

ballet clássico, seu surgimento, sua história e os conteúdos específicos desta formação. 

Nessa tese, assume-se a encenação, isto é, o espetáculo como a culminância das 

práticas pedagógicas adotadas e de fundamental valor para o processo de ensino e de 

aprendizagem de uma escola de dança. Considera-se a experimentação da 

expressividade corporal em diversos espaços para públicos diferentes um dos pilares 

para formação do aluno-artista-bailarino. 

 

Palavras-chave: Instituição Escolar. Educação da Dança. Escolas de Ballet. Escola de 

Dança do Teatro Guaíra. 

 



 

ABSTRACT 

 

The human need to dance has been present since the beginnings of humanity for 

hunting and fighting in war, for spiritual and/or religious ceremonies, and for other 

reasons. This primary spontaneous activity starts to be institutionalized so that its 

constituent elements are understood: the body, the movement, the space, time and their 

relationships, especially from the 15
th

 century by means of the first dance treats. 

Guaíra Theater Dance School, created in 1956 in Curitiba, institutionalizes the dancing 

activity in the State of Paraná as a public and complimentary service aiming at 

professionalizing the primary activity: dancing.  Even though it pioneers the possibility 

of offering professional education in the field of dancing, the organization of a 

pedagogical education system is only observed from the 1970‟s onwards. It is 

important to emphasize that the creation of the Undergraduate Dance Course in Paraná 

in 1984, the second one in Brazil, did not weaken the continuity of activities at Guaíra 

Theater Dance School. The aim of this thesis consists in analyzing the path of Guaíra 

Theater Dance School from 1956 to 1984.  The specific objectives were constituted by 

the following: to know the singularities of the classic ballet; to identify which 

pedagogical conceptions were present in each historical moment; to restore aspects of 

the social context and of the dance education in Curitiba before the creation of the 

school institution into research; and to analyze the pedagogical dance practices 

adopted by Guaíra Theater Dance School. Works related to the topic were analyzed; 

documents showing the pedagogical education practice were found in the Public 

Archive of the State in the room allocated to Guaíra Theater, and also in the School 

Memory Sector as, for example, printing press in Curitiba from 1950 to 1980, and 

interviews with students, teachers and former teachers of the school. This work is a 

study of History of Education linked to Cultural History in the strand of the History of 

Educational Institutions. The methodology aims at searching, collecting and analyzing 

the sources through interdisciplinarity or a convergence of subjects and fields of 

knowledge.  The collected sources were analyzed according to the dance education 

language (MARQUES, 1999) and the History of Educational Institutions (NOSELLA; 

BUFFA, 2008, 2013) in their social, political, economical and cultural contexts to 

provide a better understanding of the chosen educational institution. The categories 

analyzed according to Nosella and Buffa (2013) were the historical context, the 

evolutional process, the students, the teachers and administrators, the knowledge, the 

pedagogical practices, and the events. In order to understand the history of this school 

it was necessary to go back in time and space, to know the aspects of the teaching of 

dance in Curitiba before the creation of this institution, besides getting to know the 

singularities of the classic ballet, its beginning, its history and the specific contents of 

this education. This thesis accepts staging, that is, the show as the peak of the 

pedagogical practices adopted, which are of fundamental value for the teaching and 

learning process of a dance school. The experiment in body expressiveness in diverse 

spaces for different kinds of public is considered one of the pillars for the education of 

the student-artist-dancer.  

 

Key words: School Institution. Dance Education. Ballet Schools.  Guaíra Theater 

Dance School.
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INTRODUÇÃO 

Estamos mergulhados na fragmentação que herdamos da modernidade 

e somos responsáveis por uma cultura escolar que não apenas está 
atingindo o aluno em seu processo de formação, mas também o 

professor, dificultando os processos de ensino aprendizagem e 

comprometendo o acoplamento estrutural do sujeito com sua 
realidade, do indivíduo com seu meio (MORAES; SUANNO, 2014).  

 

Por onde começar? Pelo começo? Geralmente, orientadores dos programas de 

pós-graduação sugerem-nos fazer a introdução do trabalho quando o mesmo já está 

concluído. Não me excluo. Faço o mesmo. Até que um dia, escutei de uma professora: 

“Eu sempre começo pelo começo, porque sou muito sistemática e preciso ver o 

começo o meio e o fim”. Fiquei com esta questão em mim e pensei: Por que, não? 

Porque não começar enquanto estou pesquisando? Muitas coisas importantes se 

perdem no meio do caminho e a introdução, como último tópico a ser escrito ficaria, 

estranhamente, com poucas considerações, a não ser os tópicos básicos e necessários 

para compreensão do trabalho acadêmico. Mas, tenho tanto a dizer, que resolvi 

começar, enquanto pesquiso.  

Talvez, a parte mais importante desse começo seja explicar as razões de estar 

fazendo uma tese de História da Educação, abordando uma instituição escolar de 

dança. Quantas informações nessas poucas palavras! Somente esta resposta daria uma 

tese! A tese da minha vida, das minhas referências, histórias, memórias, educação e 

valores.  

Para tanto, penso ser necessário contar a minha história acadêmica como 

primeira justificativa para realizar este trabalho, além de ser um texto autoavaliativo e 

autocrítico. 

Confesso que minha formação acadêmica é, de certo modo, eclética, diria 

„híbrida‟ para os parâmetros contemporâneos, parecendo divergente, considerando os 

cursos que fiz, ao longo da minha carreira. Normalmente, quando meu currículo 

acadêmico é observado pelos tópicos que a Platafoma Lattes expõe, os profissionais 

que o analisam não compreendem o porquê de haver cursos, a priori, ´distintos´. 

Concordo que ao observar cursos de graduação como Desenho Industrial – 

Programação Visual (Design Gráfico) e Bacharelado e Licenciatura em Dança, um 

Mestrado em Comunicação e Linguagens, muitos avaliadores podem até estranhar os 
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tópicos como uma formação diversificada e não usual. De fato, não é usual, mas 

considerando que ambos os cursos de graduação e pós-graduação envolvem questões 

de artes, comunicação e linguagens, mesmo que o ensino tenha sido ´separado´ em 

fases da minha vida, entre idas e vindas, nas áreas distintas, confesso que somente 

após concluir o Mestrado, considerei um mundo de ´convergências´. Convergências 

estas de saberes, de valores morais, estéticos e éticos, na profissão e na vida. Assim, 

minha dissertação de Mestrado intitulou-se Convergência Midiática e Mobilidade: 

práticas sociais mediadas pelo telefone celular entre alunos tweens de Curitiba.  

As reflexões e questionamentos sobre as convergências, na arte, na 

comunicação, na cibercultura, na educação e na vida ocorreram instintivamente, a 

princípio e, conscientemente, após concluir o mestrado, percebendo que o século XXI 

mostra-se globalizado, ao mesmo tempo multifacetado, de modo global e, também, 

local.  A introdução de um artigo escrito em 2009 relata algumas destas reflexões, ao 

mostrar de que maneira a convergência faz parte das nossas vidas: 

 

Eu também sou fã de pizza! Uma frase absurda para o começo de um 

artigo, até compreender melhor Henry Jenkins
1
, professor de estudos 

de mídia do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. 
Plagiando seu argumento, concordo em gênero, número e grau, 

quando sua comida favorita explica-se “porque nela todas as comidas 

convergem”. (BITTENCOURT, 2009, p. 1). 

 

Foi desta maneira que comecei a considerar minha vida e minha profissão 

convergentes. Ao iniciar meus estudos em dança, antes dos sete anos de idade, a 

intenção de minha mãe era apenas tornar-me uma menina mais sociável, menos inibida 

e mais segura. Por ser extremamente tímida, não me relacionava muito com amigos e 

família. Desde então, me apaixonei pela dança e há mais de vinte anos percorro este 

                                                             
1
 Henry Jenkins aborda em seu livro Cultura da Convergência apectos relacionados à convergência 

dos meios de comunicação. Nesse caso em particular, o autor abordou a transformação dos telefones 
móveis em pequenos computadores de mão (smartphones), os quais não eram mais utilizados para 

fazer a função para a qual foi criado, isto é, uma ligação. O próprio autor se espanta ao tentar comprar 

um telefone móvel simples para fazer ligações e não conseguir pela variedade de funções agregadas a 

estes dispositivos. É nesse sentido que abordo a convergência nesta introdução: nossa história, crenças, 
valores ou especificidades acadêmicas acabam se misturando, convergindo e transformando-nos, 

constantemente, em um novo “dispositivo” ou, um novo “eu”.  
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caminho como parte da minha vida, apesar de tê-la deixado de lado em alguns 

momentos acadêmicos.  

Ao entrar na graduação em Desenho Industrial, na Pontifícia Universidade 

Católica (PUC-PR - 1995), ainda não compreendia a riqueza de ter estes 

conhecimentos relacionados em minha arte. Então, continuei dançando e fazendo 

trabalhos na ´área de design´, especialmente, programas, cartazes, folders, logomarcas 

e consultorias que envolviam espetáculos de dança. Após minha graduação, considerei 

fazer uma faculdade de Dança. Mas, no final do século XX, esta arte, como ainda é 

hoje, era cheia de pré-conceitos com relação ao mundo do trabalho. Foi assim que por 

alguns anos, mesmo dançando profissionalmente, continuei a trabalhar com Design 

como uma área ´separada´ da arte da dança. 

Finalmente em 2001, decidi dedicar-me à Dança e ao que ela representava em 

minha vida. Após minha graduação em Dança na Faculdade de Artes do Paraná
2
 (FAP 

- 2004), trabalhei em escolas, públicas e particulares, como professora de dança para 

crianças e adolescentes. Fui coordenadora de uma companhia de dança local
3
 e 

comecei a compreender e refletir melhor o corpo de forma mais consciente. Ao fazer 

uma especialização na área de Dança, reconstruí e desconstruí meu corpo várias vezes 

e de várias maneiras, até chegar à ´convergência primeira´ entre dança e tecnologia
4
. 

Tema ainda incipiente em 2004, no Brasil, fato que dificultou até para conseguir um 

orientador para o meu artigo final. O artigo rendeu-me um capítulo de livro, o 

primeiro. 

A ideia de que a dança (em geral) não era considerada uma área digna de 

trabalho incomodava minha mente, devido a um discurso social, cultural e 

historicamente construído. Apesar de este discurso ter sido reformulado ao longo dos 

                                                             
2
 Em 2013 a FAP passou a constiuir um dos Campi da Unespar.  

3
 Na época, em 2005, chamava-se “Street Xtreme”. Hoje, com outro nome, coordenada pelo professor 

Emerson Camargo. 
4
 Em 2004, a relação entre dança e tecnologia não era assunto recorrente, no Brasil. O que me fez 

discutir sobre a influência da tecnologia na dança, retomando aspectos históricos dessa relação. Ao 

enfatizar a utilização de vídeos, computação, robótica e outras mídias em espetáculos de dança percebi 

uma convergência entre áreas, aparentemente, distintas como a arte da dança e a matemática da 

computação e da robótica. Ao final deste artigo sugeri ampliar a perspectiva da educação em dança 
relacionada a estas tecnologias. Hoje, não é difícil encontrar disciplinas nos Cursos Superiores de 

Dança que dão ênfase à convergência dessas áreas. 
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tempos, considerando a abertura que a sociedade brasileira vem dando às artes, a 

velocidade de informações que impregnavam os seres humanos, midiaticamente e, 

muitas vezes, erroneamente reproduzia discursos equivocados, os quais me fizeram 

repensar em retomar a área do Design.  

Foi então que surgiu a oportunidade de dar aulas na Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (UTFPR), em janeiro de 2006, no Curso Superior de Tecnologia em 

Artes Gráficas. A experiência foi muito positiva, pois nesta instituição pesquisei, 

relfeti e questionei toda aquela tecnologia a qual me referia no meu primeiro artigo 

publicado, intitulado A influência da tecnologia na dança. Por questões acadêmicas, 

como professora de um curso superior e sem especialização na área que ministrava, 

pensei que seria adequado fazer uma especialização que me desse formação para atuar 

entre meus pares. Afinal, a área de dança não era digna de uma especialização 

convincente para uma professora da área tecnológica, mesmo que o corpo, o 

cibercorpo
5
, a cultura e a cibercultura

6
 estivessem ali envolvidos. 

Ao ingressar como bolsista na pós-graduação de Design de Embalagens na 

(UTFPR-2006) percebi o quanto o nosso corpo é o involucro ou a própria embalagem 

da nossa essência. Muitas vezes essa ´embalagem´ é falsa ou incompleta, por vários 

motivos ou, simplesmente, para nossa própria defesa e sobrevivência. Quando concluí 

o curso, fui indicada pela minha orientadora a prosseguir meus estudos com o 

mestrado. Pensei que a área de Comunicação poderia ser mais um caminho 

convergente na minha caminhada. 

Mais uma vez, precisei reformular o meu projeto para me adequar ao orientador 

que me fora designado, sem perder de vista todos os meus interesses já adquiridos. 

Assim, mergulhei na cibercultura, na sociedade da informação e na era das estéticas 

digitais, esquecendo um pouco a dança para este projeto. Como estava impregnada 

                                                             
5
 Cibercorpo e cibercultura são termos utilizados na área da Comunicação que indicam a relação do 

corpo e da cultura na era da estética digital, onde a vida “real” está atrelada aos meios midiáticos do 

século XXI.  
6
 Para saber mais sobre cibercultura ver: LEVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu 

COSTA. São Paulo: Editora 34, 1999 e JENKINS, Henry. Cultura da Convergência. São Paulo: 
Aleph, 2008. 
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com questionamentos e valores discutidos em uma instituição tecnológica, o corpo, o 

movimento e a dança ficaram, por muitas vezes, adormecidos em minhas reflexões. 

A partir deste momento, especialmente após concluir minha dissertação, percebi 

que estava vivendo ´aos pedaços´, de forma dualista, como o pensamento de 

Descartes: corpo versus mente. Além desta separação clássica, outras coisas 

continuaram segregando-se na sociedade contemporânea como o real-virtual, as artes-

ciência. Compreendi que seria difícil explicar esta minha trajetória e, finalmente, 

retomar minhas atividades na Educação Superior. 

 

PASSOS ACADÊMICOS 

Antes de começar o Mestrado na Universidade Tuiuti do Paraná (UTP – 2008) 

dei aulas de dança em escolas públicas e particulares. As escolas por onde passei, 

privilegiavam o ensino da dança para a educação infantil, constatando que as aulas não 

eram de dança exatamente, mas de expressão corporal, corpo e movimento, 

considerando o desenvolvimento motor desta faixa etária. 

Ao concluir o mestrado em 2010, procurei algumas instituições de ensino para 

continuar trabalhando em cursos de graduação, levando em conta minha experiência 

anterior. Em 2011, surgiu a oportunidade de ministrar aulas no curso superior de Arte-

Educação na Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro-Guarapuava). Como 

as viagens eram exaustivas, antes e depois das aulas, pois ainda trabalhava com design 

em paralelo, tive que encerrar o semestre e minhas atividades na instituição. Em 

outubro do mesmo ano, conheci uma pessoa que me abriu as portas da instituição na 

qual estou até hoje, justamente, pelo meu currículo diversificado. Ao me surpreender 

por ter compreendido meu currículo, a pró-reitora da instituição e a coordenadora do 

Curso de Educação Física em exercício, abriram os caminhos para novas 

oportunidades e desafios. E assim, a dança adormecida voltou a tomar conta da minha 

história. Atualmente, ministro algumas disciplinas referentes ao corpo e ao 

movimento, no curso de Educação Física do Centro Universitário Campos de Andrade 

(Uniandrade), onde sou respeitada pela minha arte e estimulada a pesquisar e continuar 

meus estudos acadêmicos. Em longas conversas com professores do meu 

departamento, percebi o quanto a educação estava presente em minha vida, como 



20 
 

aluna e professora e o quanto um doutorado na área de Educação poderia colaborar 

para que pudesse me aperfeiçoar neste campo de pesquisa.  

Em 2012 criei o Grupo de Dança Uniandrade (GDU) do qual fui diretora e 

coreógrafa. De 2012 a 2014 o grupo fez algumas apresentações na cidade de Curitiba 

em eventos da prefeitura e outros dentro e fora da Uniandrade. Esta atividade teve que 

ser interrompida para que pudesse concluir minha tese. Mas a proposta ainda 

adormece e não posso dizer que está encerrada. 

 

ENCONTRANDO O OBJETO DE PESQUISA 

Assim como a Dança, a História da Educação entrou na minha vida por acaso. 

Minha única certeza, desde o final de 2012, era que deveria me especializar na área de 

Educação, mas queria conhecer os programas disponíveis em Curitiba, antes de 

desenvolver um projeto.  

A partir dos fatos citados, tentei me inscrever em algumas disciplinas optativas 

nos programas de Pós-graduação em Educação em algumas instituições da cidade. 

Acabei perdendo algumas datas e recusando outras, em função das tarefas acadêmicas 

que vinha acumulando. Quando, finalmente, consegui ler um edital que oferecia uma 

disciplina, em um horário que se adequava ao meu, logo me inscrevi, mesmo sem 

saber direito se estaria no lugar certo. Neste momento descobri o quanto a História da 

Educação se encaixaria em um possível projeto de doutorado e o quanto eu estava 

envolvida com os temas abordados em sala.  

A disciplina cursada, ministrada pela professora Dra. Ariclê Vechia abordou 

vários temas, entre eles, o das Instituições Escolares e da Cultura Escolar. Ao 

descobrir essa parte da história da educação perguntei-me: Por que não estudar as 

instituições escolares de dança? Essas instituições que formam bailarinos podem ser 

consideradas Instituições Escolares?  

Continuei me questionando sobre a possibilidade de abordar a História da 

Educação em Dança em Curitiba. A escolha do objeto foi tão curiosa como o processo 

criativo de qualquer projeto de design. Acabei mergulhando em livros que há muito 

não lia e que abordavam assuntos sobre a educação em dança. Logo, percebi que seria 

possível encontrar o objeto através da relação entre as áreas da educação e da dança e 
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por que não falar sobre a História da Educação em Dança, em Curitiba começando 

pela trajetória histórica da primeira escola de dança oficial do Estado? Por que não, se 

a Escola de Dança do Teatro Guaíra formou os professores que me formaram e estes, 

foram responsáveis por fundar uma Faculdade de Dança, o segundo curso superior 

desta área, no Brasil? Afinal, a história desta escola faz parte da vida de muitos 

educadores de Curitiba, os quais já estão espalhados pelo país. Além disso, com o 

risco de ser extinta pelo menos duas vezes, a história da educação em dança nunca foi 

valorizada, tampouco, registrada como deveria. 

Estas questões foram surgindo à medida que cursava a disciplina da professora 

Dra. Ariclê Vechia. O primeiro desafio que encontrei, nessa disciplina foi logo na 

primeira aula onde todos os alunos se apresentaram e falaram sobre seu percurso 

acadêmico e suas expectativas. Como não tinha tantas expectativas, até por ser leiga 

no assunto, falei um pouco do meu histórico eclético e minha formação 

interdisciplinar, isto é, não muito disciplinar e organizada em áreas específicas, para 

espanto dos outros alunos. Senti como se eles estivessem me perguntando: “o que você 

está fazendo aqui?”. Não estranhei tanto, pois até então, também não sabia. 

O segundo desafio foi em uma conversa informal com a professora da disciplina 

sobre o objeto de pesquisa encontrado. Foi a segunda pessoa a quem senti a 

necessidade de justificar o porquê da escolha desse objeto e com certeza a mais 

compreensiva. A primeira pessoa fui eu mesma, meu maior algoz. Precisei assumir 

que a Escola de Dança do Teatro Guaíra era uma instituição escolar, embora não tenha 

sido fácil. 

Ao conhecer alguns autores, como Nosella e Buffa (2008) e Décio Gatti Junior 

(2000) percebi que o estudo das instituições escolares é um campo de abordagem 

relativamente novo, na História da Educação
7
. Talvez, por isso, as escolas de dança 

                                                             
7
 O termo “relativamente novo”, nessa frase refere-se à expansão de cursos de Pós-Graduação em 

Educação no Brasil, a partir dos anos 1990. Tanto Decio Gatti Jr.(2015) quanto Paolo Nosella e Ester 
Buffa (2008) concordam com essa afirmação. Contudo, Gatti Jr. e Gatti (2015) apontam que “a 

temática da História das Instituições Escolares não é nova no âmbito da historiografia da educação 

brasileira”, pois “a pesquisa em Educação e, particularmente, a pesquisa em História da Educação, 

antecede à criação dos cursos de pós-graduação em Educação no Brasil” (GATTI JR.; GATTI, 2015, 
p. 328), embora tivesse um número restrito de investigações a esse respeito antes do anos 1990.  

(GATTI JR.; GATTI, 2015, p.341). 
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enquanto instituições escolares, não sejam ainda um objeto de estudo comum no 

campo de investigação da História das Instituições Escolares, como são as escolas 

religiosas ou de imigrantes. 

Um dos motivos da precariedade de estudo de instituições escolares que 

formam artistas, de acordo com Falcão e Nascimento (2005) é o pensamento referente 

às funções da escola, o que faz com que as artes, sejam ainda no século XXI 

marginalizadas enquanto disciplina e conteúdo: “ainda há quem pense e aja como se as 

únicas funções da escola fossem alfabetizar e desenvolver o raciocínio lógico” 

(FALCÃO; NASCIMENTO, 2005, p.1).  

A Escola de Dança do Teatro Guaíra é uma instituição escolar que também 

alfabetiza e desenvolve o raciocínio lógico. Os saberes singulares da dança são uma 

nova linguagem para aqueles que querem ser alfabetizados nessa área. O raciocínio 

lógico também é usado em vários momentos, como por exemplo, em uma sequência 

de movimento
8
.  

Portanto, nesta tese eu precisei assumir que a Escola de Dança do Teatro Guaíra 

pode, sim, ser considerada uma instituição escolar, para poder pesquisar este objeto. 

Mas o que é uma instituição escolar?  

De acordo com Saviani (2007) “a expressão ´instituição educativa` soa como 

uma espécie de pleonasmo” (SAVIANI, 2007, p.4) considerando que a própria a 

palavra “instituição” tem como significados: instrução, ensino, educação, criação, 

formação, método, sistema, escola entre outros. Assim como “a própria ideia de 

educação já estaria contida no conceito de instituição” (SAVIANI, 2007, p.4).  

De um modo mais geral o autor afirma que “a palavra ´instituição`guarda a 

ideia comum de algo que não estava dado e que é criado, posto, organizado, 

constituído pelo homem” e “além de ser criada pelo homem, a instituição apresenta-se 

como uma estrutura material que é construída para atender a determinada necessidade 

humana, mas não qualquer necessidade” (SAVIANI, 2007, p.4).  

                                                             
8
 Em alguns casos, as sequências de movimentos, nas aulas de ballet são ensinadas para um lado do 

corpo, direito ou esquerdo. Nesse caso o raciocínio lógico é fundamental ao prever os movimentos da 

mesma sequência para o outro lado do corpo. 
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Algumas necessidades humanas podem ser satisfeitas de modo espontâneo sem 

exigir um método, um sistema a ser seguido. A instituição pode ser considerada uma 

segunda atividade como forma de aperfeiçoar a atividade primária exercida de modo 

assistemático. Saviani (2007) explica: 

 

 

Sendo o homem um ´ser de carência ,́ desde sua origem ele move-se 

por necessidades, podendo-se, no limite, considerar o 
desenvolvimento da humanidade como sendo identificado como o 

processo de satisfação das suas necessidades. Este processo, no 

entando, realiza-se, num primeiro momento, de forma espontânea, ou 
seja, a atividade desenvolve-se de maneira assistemática e 

indiferenciada, não se distinguindo seus elementos constitutivos. A 

partir de certo estágio de desenvolvimento, coloca-se a exigência de 

intervenção deliberada, identificando-se as características especificas 
que diferenciam a atividade em questão das demais atividades às quais 

se achava ligada. É a partir daí que determinada atividade se 

institucionaliza, isto é, cria-se uma instituição que fica encarregada de 
realiza-la. Em suma, podemos dizer que, de modo geral, o processo de 

criação de instituições coincide com o processo de institucionalização 

de atividades que antes eram exercidas de forma não 

institucionalizada, assistemática, informal, espontânea. A instituição 
correponde, portanto, a uma atividade de tipo secundário, derivada da 

atividade primária que se exerce de modo difuso e inintencional. 

(SAVIANI, 2007, p.5). 

 

Neste caso, a necessidade humana de dançar está presente desde os primórdios 

da humanidade para a caça, para a guerra, para as cerimônias (espirituais, religiosas). 

Esta atividade espontânea, primária começa a ser institucionalizada para poder-se 

compreender seus elementos constitutivos: o corpo, o movimento, o espaço, o tempo e 

suas relações.  

Ora, a Escola de Dança do Teatro Guaíra aparece para institucionalizar a dança 

no Estado do Paraná de forma pública e gratuita, com a finalidade de profissionalizar a 

atividade primeira: dançar.  

Ainda com relação ao conceito de instituição escolar, Magalhães (1998) afirma:  

 

No plano histórico uma instiuição educativa é uma complexidade 

espaço-temporal, pedagógica, organizacional, onde se relacionam 
elementos materiais e humanos, mediante papéis e representações 

diferenciados, entretecendo e projetando futuro(s), (pessoais), através 

de expectativas institucionais. É um lugar de permanentes tensões. As 
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instiuições educativas são projetos arquitetados e desenvolvidos a 

partir de quadros sócio-culturais (MAGALHÃES, 1998, p. 61-62). 

 

Percebe-se que tanto Saviani (2007) quanto Magalhães (1998) concordam que 

uma instituição escolar ou educativa refere-se a um lugar onde as necessidades 

humanas são organizadas e sistematizadas. Magalhães (1998) ainda aborda a 

instituição enquanto um lugar de relações complexas valorizando a relação entre seus 

agentes (valores humanos, suas representações e suas expectativas) e a instituição (o 

meio, o lugar, os materiais, as normas, etc.) a partir de um quadro sócio-histórico-

cultural.  

Enquanto eu justificava, para mim mesma e depois para minha possível 

orientadora que o objeto em questão referia-se a uma instituição escolar comecei a 

buscar materiais que já tivessem abordado a Escola de Dança do Teatro Guaíra.  

O registro de 50 anos da escola, escrito por Rosirene Gemael, em 2007, 

financiado pelo governo do Estado
9
 é um livro que mostra, apenas, uma porcentagem 

das práticas escolares em dança e tem uma visão mais jornalística do que histórica e 

educativa. 

A dissertação de Marila Velloso (2005) aborda, de maneira sucinta, a história da 

Escola de Dança do Teatro Guaíra, apesar do enfoque ser na área de comunicação, não 

priorizando a História da Educação, tema no qual pretendia me aprofundar. Na busca 

por teses e dissertações, no banco de dados da Capes, esta foi a única encontrada com 

este objeto, em 2014.  

Percebi que precisaria verificar a área da dança e da educação e os autores que 

já tinham se debruçado no assunto, devido à escassez do material encontrado referente 

ao objeto escolhido. 

Entre os livros que abordam a educação em dança, dois foram escritos por 

Isabel Marques (1999, 2003) e priorizam a dança na escola pública a partir do final do 

século XX, muito diferente de falar sobre o ensino em uma instituição escolar ou estar 

próximo de uma História da Educação. De acordo com a dissertação de mestrado de 

Freitas (2011) alguns autores que possuem estudos na área de Dança no contexto 

                                                             
9
 Governador do Paraná em 2007 – Roberto Requião. 
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escolar são: Marques (2007, 2008, 2010), Morandi (2006), Rengel (2006, 2010) e 

Strazzacappa (2006). 

Quanto ao ensino da arte, Montse González (2014) afirma que este tipo de 

educação é para todos e deve servir para formar homens e mulheres. O autor, ao se 

referir a uma teoria democrática para a educação, ressalta a importância de se 

desenvolver os impulsos criativos,  

(...) no como finalidad en sí misma sino como necesidad vital de 

nuestra cultura (...) el arte no es solamente para los artistas, ni para 
formar artistas, el arte es de todos y tiene que servir para contribuir a 

formar a los hombres y a las mujeres”. (GONZÁLEZ, 2014, p.199). 

 

Mesmo que as referências na área de dança estejam se expandindo 

consideravelmente, foi necessário resgatar a História da Educação em Dança, em 

Curitiba, para que os atuais e futuros profissionais da área possam compreender 

melhor os saberes e as práticas escolares deste tipo de ensino, através do estudo de 

uma instituição escolar que é patrimônio do Estado e, ainda, corre o risco de ser 

extinta. A cultura escolar ali desenvolvida não pode mais ser ignorada pelos 

formadores e pensadores da área da dança.  

 

UMA ESCOLA DE DANÇA 

  Formar artistas não é uma tarefa fácil. Em um país, como o Brasil, em que a 

qualidade da Educação Básica ainda não possui caminhos claros e coerentes, formar 

artistas seria, totalmente, utópico e, por que não dizer, desnecessário. Escrever uma 

tese que trate de uma instituição escolar na área da dança pode ser considerado fora de 

propósito ou inusitado. 

Ao assumir o objeto de pesquisa como uma instituição escolar percebe-se a 

possibilidade de abrir caminhos de pesquisa para outras instituições de artes, porém 

antes de abrir caminhos é necessário apontar que a Escola de Dança do Teatro Guaíra 

como instituição escolar foi a primeira escola de dança, no Paraná, pública e gratuita, a 

ter a preocupação em formar bailarinos profissionais, portanto a pioneira em 

possibilitar uma educação profissional na área de dança clássica, no Estado. 

A Escola de Dança do Teatro Guaíra completou 60 anos em 2016. É uma 

instituição escolar específica da área da dança clássica (em sua origem). Portanto, 
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muitos saberes e práticas analisados por pesquisadores de instituições escolares fazem 

parte dela e estão presentes em suas práticas pedagógicas (como por exemplo, as 

disciplinas, os níveis escolares, número de alunos e professores etc.). Há relações com 

o espaço, com o ensino, com os projetos pedagógicos específicos, além de terem 

disciplinas diferenciadas; sem esquecer as celebrações anuais que são os espetáculos 

que a escola desenvolve todos os anos com todos seus estudantes. A formação existe, 

incluindo os aspectos de ônus e bônus de uma instituição escolar de ensino elementar, 

fundamental ou superior. Torna-se relevante destacar que conformações e 

transformações são visíveis como em seus processos de ensino e aprendizagem. Não 

caberá à pesquisadora julgar esta instituição, mas analisá-la no contexto sócio-político-

cultural pelo que fez e faz pelos profissionais da área da dança em Curitiba, 

independentemente, de suas vitórias ou fracassos.  

Face a esta contextualização, indaga-se: Considerando a Escola de Dança do 

Teatro Guaíra, antigo Curso de Danças Clássicas, uma Instituição Escolar na área da 

dança, como se deu sua trajetória histórica, desde sua origem em 1956 até a criação do 

primeiro Curso Superior de Dança no Paraná, em 1984?  

Com esta indagação, em um primeiro momento, observou-se a necessidade de 

explorar os sessenta anos da escola e como se deu esta trajetória de profissionalização 

do bailarino na cidade de Curitiba. No entanto, em 1984, criou-se, na cidade, o 

primeiro Curso Superior de Dança do Estado. O fato não prejudica o funcionamento da 

escola, ao contrário, abre caminhos para seus alunos/bailarinos e professores. Sendo 

assim, o recorte temporal foi necessário para tornar possível um aprofundamento nos 

anos iniciais de criação e institucionalização desta escola. 

Nesta tese é importante ressaltar que o objetivo geral consiste em analisar a 

trajetória da Escola de Dança do Teatro Guaíra desde sua criação em 1956 até 1984, 

bem como as práticas pedagógicas adotadas, de acordo com as fontes encontradas e 

disponibilizadas, na formação dos profissionais da dança no período delimitado. As 

práticas pedagógicias foram abordadas neste texto de forma mais abrangente e para 

tanto foi necessário conhecer certas particularidades do ballet clássico como: 

concepções, escolas e saberes. Os espetáculos aparecem como a culminância das 

práticas pedagógicas adotadas e como uma prática pedagógica fundamental para o 
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ensino da dança, além de ter finalidade avaliativa dentro desta escola. De acordo com 

o acima exposto, aborda-se a História da Educação em Dança em Curitiba através da 

primeira Instituição Escolar de Dança do Estado e seus desdobramentos.  

Os objetivos específicos deverão: 

- Compreender a história da Escola de Dança do Teatro Guaíra no período entre 

1956 a 1984; 

- Conhecer as singularidades do ballet
10

 clássico como componente curricular-

disciplina escolar; 

- Identificar quais concepções pedagógicas de dança estiveram presentes em 

cada momento histórico; 

- Resgatar aspectos do contexto social e do ensino da dança em Curitiba, antes 

da criação da instituição escolar pesquisada;  

- Analisar as práticas pedagógicas adotadas na formação dos profissionais da 

dança neste período.  

 

Para compreender a história da Escola de Dança do Teatro Guaíra foi necessário 

voltar no tempo e no espaço, conhecer aspectos do ensino da dança em Curitiba, antes 

da criação desta instituição, além de conhecer as singularidades do ballet clássico, seu 

surgimento e sua história, conteúdos específicos desta formação. Tanto a 

Historiografia da Dança quanto o estudo baseado em Instituições Escolares são áreas 

relativamente novas de pesquisa, especialmente, no Brasil. 

 Segundo SILVA (2013), há uma fragilidade no campo de pesquisa em 

Historiografia da Dança não só por ser um campo novo de pesquisa, mas por 

apresentar acúmulos de relatos e trajetórias artísticas sem se “comprometer com a 

complexidade histórica e social que permeia os ambientes, os processos e os produtos 

artísticos da Dança.” (SILVA, 2013, p.111).  

Guarato (2010) faz uma crítica às pesquisas referentes à história da dança em 

seu artigo intitulado: O culto da história na dança: olhando para o próprio umbigo e 

                                                             
10

 O termo ballet será utilizado nesse texto de acordo com sua origem e grafia históricas, embora no 

Brasil encontre sua tradução: balé. Para esse termo específico, a opção da autora foi desconsiderar a 
norma do uso do itálico para a língua estrangeira, considerando sua vasta repetição e mantendo sua 

origem histórica. As citações traduzidas manterão o termo de cada autor. 
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reflete acerca desse olhar “para o próprio umbigo”, ao qual a história da dança vem se 

debruçando. O autor afirma que embora o cenário das pesquisas e práticas em dança 

tenha crescido entre os anos 1980 e 1990, especialmente, com a produção bibliográfica 

nesta área, a partir dos anos 1990, “o que encontramos são histórias de vida dos 

grandes coreógrafos, diretores e bailarinos brasileiros ou estrangeiros que se 

destacaram em nosso país” (GUARATO, 2010, p.1). Os registros na área da história 

da dança  

(...) se contentam em trabalhar com a determinação dos fatos em 

ordem cronológica/evolutiva, construindo uma história da dança como 

ciência que se propõe a desvendar o progresso que leva ao 
desenvolvimento humano, coexistindo uma neutralidade tanto do 

documento quanto do historiador, com o objetivo de ordenar a lógica 

dos acontecimentos históricos. Promovendo uma santificação e 

glorificação de personagens que devem ser cultuados (GUARATO, 
2010, p.1). 

 

A metodologia apropriada para repensar a história da dança e porque não, 

também, as histórias da educação em dança e das suas instituições escolares tem 

origem na Escola dos Annales
11

. 

 

Os historiadores franceses da Escola dos Annales
12

 foram chamados 

de “novos historiadores” devido ao fato de apontarem para novas 

perspectivas de compreensão e pesquisa em história e historiografia 

                                                             
11

 A Escola de Annales foi a primeira a dar abertura para o estudo de novos objetos e novas fontes de 
estudo historiográfico. Decorrente desta escola é possível verificar o desmembramento da História 

Cultural, a qual trabalha com as singularidades como por exemplo: História de uma Disciplina 

Escolar, História de uma Instituição Escolar, História da Cultura Escolar. 
12

 Escola dos Annales: Movimento historiográfico encabeçado pelos franceses Lucien Febvre e Marc 

Bloch. A proposta era ampliar os discursos da história, diferente dos moldes positivistas e tradicionais. 

“Lucien Febvre e Marc Bloch são os grandes fundadores do movimento dos Annales, e os nomes mais 

importantes da primeira fase do movimento (...). A atmosfera política que impulsiona e afeta estes 
historiadores de tipo novo é a da passagem da Belle Époque ao período das duas grandes guerras 

mundiais, e o contexto no qual eles estarão mergulhados é aquele que logo culminaria com a crise de 

1929. O ambiente intelectual é simultaneamente o de entusiasmo pelas recentes novidades científicas, 
como a da renovação trazida pela Teoria da Relatividade e pela Física Quântica, e o desespero de 

perceber que inventos fascinantes como o avião, poderiam ser empregados também para promover a 

destruição em massa. Lucien Febvre que também viveria o primeiro ato da segunda fase do 
movimento dos Annales, conviveria ainda com a explosão da primeira bomba atômica. Em 

contrapartida, seus projetos de renovar a historiografia a partir dos Annales seriam beneficiados, após 

o fim da Segunda Guerra, por uma “fase de ouro” e de prosperidade da economia. Entre as ruínas dos 

grandes conflitos mundiais e o reavivamento da economia, os Annales encontrariam seu espaço e 
tempo de crescimento. ” (BARROS, 2012, p.220).  Para saber mais sobre a Escola dos Annales ver: 

BARROS, José D´Assunção. A Escola dos Annales e a Nova História. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 
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(...) Se a Dança vem se reorganizando cada vez mais a partir da 

interação com os aspectos social, econômico, político e cultural do 

mundo, sejam eles locais ou globais, então, faz-se necessário que os 
modos de pensar e escrever a sua história também sejam analisados e 

repensados. (SILVA, 2013, p.33). 

 

A “Nova História” ou a “Escola dos Annales” favoreceu o desenvolvimento de 

trabalhos historiográficos em diversos campos. A História Cultural é uma dessas 

vertentes derivadas da “Nova História”. Nas últimas décadas do século XX, “(...) a 

História Cultural passa a assumir uma posição de bastante destaque entre as diversas 

modalidades historiográficas, mas sem que outras sejam menosprezadas”. (BARROS, 

2012, p.325). Ou seja, a interdisciplinaridade dos campos históricos faz parte da 

identidade do movimento dos Annales, assim como seus herdeiros.  

Sendo assim, o referencial teórico-metodológico está embasado em um estudo 

de História da Educação, filiada à História Cultural na vertente da História das 

Instituições Escolares. Os autores que dão suporte à investigação são Julia (2001), 

Viñao Frago (2001) e Nosella e Buffa (2008, 2013). 

A metodologia prima pela busca, coleta e análise de fontes através da 

interdisciplinaridade, “interação que se estabelece entre disciplinas” (BARROS, 2012, 

p.104) ou a uma convergência de disciplinas e áreas de conhecimento. As fontes 

coletadas foram analisadas através da linguagem do ensino da dança (MARQUES, 

1999) e da História da Educação (NOSELLA; BUFFA, 2008, 2013) no seu contexto 

social, político, econômico e cultural para melhor compreensão da instituição escolar 

escolhida.  

As fontes utilizadas foram de ordem tanto oficiais como leis, decretos, e 

regulamentos, quanto oriundas da própria escola como: pastas, recortes de jornais, 

fotografias, um vídeo de espetáculo disponibilizado para a pesquisa, depoimentos de 

ex-alunas, de ex-professoras e de pessoas ligadas à escola, além da imprensa curitibana 

e dos periódicos locais. 

As categorias analisadas de acordo com Nosella e Buffa (2013) foram: o 

contexto histórico, o processo evolutivo da instituição escolar, os alunos, os 

professores e administradores, os saberes, as práticas pedagógicas e os eventos.  

Assim é possível identificar esta instituição escolar: 



30 
 

 

(..) com base nos seguintes tópicos que funcionam como categorias de 

análise: contexto histórico e circunstâncias específicas da criação e da 
instalação da escola; processo evolutivo: origens, apogeu e situação 

atual; (...) alunos (...); professores (...) saberes: currículo, disciplinas 

(...) métodos; (...) eventos: festas, exposições, desfiles. (NOSELLA; 
BUFFA, 2013, p.20). 

 

Partindo da organização das categorias acima citadas foram exploradas: as 

origens para a criação de uma escola de dança profissional em Curitiba; o corpo 

profissional que inclui diretores, professores, administradores e o corpo técnico; os 

alunos; os saberes, isto é, as disciplinas ofertadas no currículo desde a criação da 

escola; as práticas pedagógicas que culminam nos espetáculos de dança, de acordo 

com o desenvolvimento da vida escolar, além da participação em eventos de dança e 

dos projetos pedagógicos internos desenvolvidos para o aperfeiçoamento dos alunos na 

arte dos espetáculos.   

Com relação às fontes, abre-se um parêntese importante. Muitas fontes, 

referentes à Escola de Dança do Teatro Guaíra não foram encontradas, especialmente 

aquelas que tratavam dos períodos anteriores à década de 1970. Este fato sugere 

algumas hipóteses: 1) o incêndio do Teatro Guaíra (1970) pode ter incinerado alguns 

documentos; 2) A Escola de Dança do Teatro Guaíra mudou de espaço por mais de 

três vezes e alguns documentos podem ter se extraviado ou ter sido dado como 

perdidos; 3) a burocracia para pesquisar dentro do arquivo do Teatro Guaíra, alocado 

no Arquivo Público do Estado que necessitava, obrigatoriamente, do acompanhamento 

de um funcionário do Teatro; 4) os espaços que a Escola ocupou por décadas foram 

divididos com outras escolas e cursos, fato que pode ter misturado os documentos; 5) o 

receio por parte de alguns entrevistados em revelar certas práticas da escola e mostrar 

documentos; 6) a vigilância, enquanto a pesquisadora estava no processo de coleta de 

fontes, e os poucos horários fornecidos para a pesquisa dentro da Memória da Escola.  

Todas estas hipóteses e situações dificultaram o acesso às fontes, relacionadas à Escola 

de Dança do Teatro Guaíra. Mesmo assim, foi possível acessar uma quantidade 

significativa de fontes que permitiu dar vida ao texto e como disse Julia (2001) “o 

historiador sabe fazer flechas com qualquer madeira” (JULIA, 2001, p.17).  
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Nesse momento faz-se necessário uma explicação acerca de fontes relacionadas 

às particularidades da dança, concordando com o artigo de Batista e Rosell (2017). 

Embora o artigo trate da questão metodológica das artes cênicas, pode-se considerar 

que a dança dentro do campo histórico é um objeto que: 

 

 

(...) se constitui permeado por uma série de peculiaridades, que, em 

alguma medida o diferencia da pesquisa em outras artes (...). Tal 
diferenciação se dá, principalmente por uma condição essencial em 

relação às fontes: se em outros campos o objeto de pesquisa pode ser 

visualizado ou reproduzido de maneira concreta, no teatro [e na 
dança] ele é efêmero, se esvai deixando apenas fragmentos, resíduos e 

vestígios. (BATISTA; ROSELL, 2017, p.289-290). 

 

Assim, o mistério tanto do teatro quanto da dança é contraditório. Isto é “Como 

uma vela, o teatro [e também a dança] consome a si mesmo no próprio ato de criar a 

luz” (BERTHOLD, 2006, p. 16 [sem grifo no original]).   

Mesmo com tantos percalços para encontrar fontes necessárias ao conhecimento 

e à análise desta instituição escolar, afirma-se a importância de continuar o processo de 

pesquisa da escola que continua formando artistas-bailarinos, na cidade de Curitiba.  

A fragilidade dos trabalhos acadêmicos encontrados na historiografia da dança 

(SILVA, 2013) privilegia, ainda, pesquisas referentes ao eixo Rio-São Paulo. Além da 

dificuldade historiográfica em encontrar livros e documentos que tratem da história da 

dança e da educação em dança, tampouco foi privilegiada com temas e livros tratando 

de instituições escolares desta área. As pesquisas sobre instituições escolares 

desenvolveram-se, sobretudo, a partir dos anos 1990, de acordo com Nosella e Buffa 

(2013, p.16) embora tenha surgido, antes deste período, com a criação e expansão dos 

Programas de Pós-graduação em Educação, nas décadas de 1970 e 1980. De acordo 

com estes autores, as instituições escolares pesquisadas, ainda, são aquelas mais 

antigas, e, socialmente, mais prestigiadas como as Escolas Normais, as escolas 

confessionais e as escolas de referência como o Colégio Pedro II (NOSELLA e 

BUFFA, 2013, p.27). Os autores não mencionam escolas de arte, especialmente, de 

dança, embora já seja possível ver escolas de música e de artes plásticas sendo 

privilegiadas em artigos, nos congressos de história da educação. Mais um fato que 
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justifica a importância desta pesquisa, mesmo não sendo possível encontrar todas as 

fontes. 

Nessa tese, assume-se a encenação, isto é, o espetáculo não só como a 

culminância das práticas pedagógicas, mas como uma prática pedagógica fundamental 

para o processo de ensino e de aprendizagem de uma escola de dança. Considera-se a 

experimentação da expressividade corporal em diversos espaços para públicos 

diferentes um dos pilares para formação do aluno-artista-bailarino.  Por encenação, 

apresentação ou espetáculo compreende-se uma exibição pública do resultado do 

processo semestral ou anual das técnicas e práticas pedagógicas adotadas, em um 

espaço pré-determinado (teatro, escola, ginásio, entre outros).  As apresentações de 

dança do Curso de Danças Clássicas
13

 são, portanto, o ápice e a demonstração do 

esforço coletivo dos envolvidos em cada espetáculo. Estas apresentações fazem parte 

do processo avaliativo do ano letivo, tornando-se obrigatória
14

 a participação dos 

alunos. 

Esta tese estrutura-se em seis capítulos. O primeiro capítulo aborda as 

particularidades do ballet clássico, suas escolas, suas técnicas e estéticas, dentro dos 

seus períodos históricos, antes da chegada da dança em Curitiba. Tornou-se 

imprescindível tratar dos saberes referentes à terminologia do ballet clássico para 

melhor compreensão do texto e das fontes encontradas. Sem querer reescrever a 
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 Os termos “Curso” e “Escola” eram usados indistintamente por professores e alunos. Estes últimos 
passam a usar o termo “escola” para fazer referência ao “curso”. No início, os periódicos locais faziam 

referência ao “Curso de Danças Clássicas do Teatro Guaíra” por ser o nome oficial. É possível 

observar na fig. 54 um programa de espetáculo fazendo referência ao “curso” como “Escola de Danças 

Clássicas do Teatro Guaíra”. A diferenciação dos termos não altera a função pedagógica desta 
instituição escolar. De acordo com os fatos expostos, nesta tese os termos “curso” e “escola” serão 

usados como sinônimos. Será possível observar ao longo do texto que mesmo durante o periodo que 

era oficialmente chamado de curso havia alunos organizados em classes, saberes e práticas 
organizados em níveis, avaliações periódicas e disciplinas específicas. A diferença entre o curso e a 

escola estava relacionada ao documento recebido na graduação. Enquanto no curso, os alunos 

recebiam um certificado de frequência e conclusão do mesmo, na escola os alunos iriam receber um 
diploma. Contudo essa transformação só irá se oficializar em 1990, quando o curso passa a se chamar, 

oficialmente, Escola de Dança do Teatro Guaíra (EDTG).  
14

 No manual do aluno de 1994 o espetáculo faz parte da avaliação obrigatória. Contudo, não foi 

encontrado manual do aluno de anos anteriores para poder comprovar a partir de qual data os 
espetáculos começaram a fazer parte da avaliação anual. A notícia de jornal de nome “Prova Pública” 

(Fig. 58) data de 1968 e comprova que as apresentações eram avaliativas.  
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história da dança já contada, foi necessário resgatar fatos e concepções importantes 

para a compreensão dos termos da dança clássica
15

 expostos durante a pesquisa. 

O segundo capítulo “Montando o Cenário” começa em Curitiba, com o 

pioneirismo de um polonês que trouxe a dança clássica para a cidade, em meados dos 

anos vinte. Este cenário mostra a criação da primeira escola de ballet conhecida na 

cidade e a construção de um espaço para a primeira instituição de dança oficial do 

Estado, pública e gratuita que formava bailarinos. Além disso, Curitiba também 

oferecia um ambiente propício considerando que os imigrantes, não só poloneses, 

cultuavam a arte da dança. 

A partir do terceiro capítulo será possível compreender a complexidade da 

Escola de Dança do Teatro Guaíra no período entre 1956 a 1969. O capítulo aborda os 

primeiros eventos de ballet do Brasil, sediados em Curitiba. Além disso, compreende-

se a diferença entre uma escola de dança e uma companhia oficial de dança que foi 

formada anos depois da criação da escola.  

Com a criação da Fundação Teatro Guaíra abre-se o quarto capítulo que aborda 

o período entre 1970 a 1984. A partir dos anos 1970 é possível observar a organização 

de uma estrutura pedagógica escolar, uma organização administrativa através da 

Fundação Teatro Guaíra e a inclusão de novas disciplinas no currículo do curso. 

Aborda-se, ainda, a criação do Curso Superior de Dança no Paraná, segundo no Brasil 

que não abalou a continuidade da formação secundária da Escola de Dança do Teatro 

Guaíra. 

O quinto capítulo contém quatro depoimentos de ex-alunas que se tornaram 

professoras desta instituição escolar. Até o ano de 2015 duas delas ainda estavam na 

direção e na coordenação pedagógica da Escola de Dança do Teatro Guaíra. 

Nas considerações finais retoma-se a importância em conhecer as origens 

históricas da dança clássica e suas particularidades destacando os saberes e práticas 

educativas adotadas no ensino da dança clássica desde o século XIV. Muitas destas 

                                                             
15

 O termo dança clássica é utilizado, especialmente, a partir do Renascimento em conformidade com 
as ideias da época. Os termos ballet, ballet clássico e dança clássica neste texto, são utilizados como 

sinônimos. 
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práticas permaneceram por séculos e algumas permanecem na educação dançante, nos 

dias atuais. 

 



1 ORIGENS HISTÓRICAS DO BALLET 

1.1 O BALLET ANTES DO BALLET 

Este capítulo pretende desvelar as origens da educação em dança sistematizada 

e da formação dos mestres de dança. Portanto, é necessário revisitar a História da 

Dança como a origem dos Ballets de Corte, no período do Renascimento, bem como 

os espetáculos criados por mestres de dança.  

 

1.1.1 1500: O Ballet no Renascimento 

O período da Renascença16 favoreceu o início do ballet e seu desenvolvimento 

nas cortes europeias, desde o século XIV. Os séculos seguintes expandiram as 

fronteiras da educação em dança por meio dos espetáculos de ballet com o surgimento 

dos mestres de dança nas cortes. Os salões serviam não só para as festas e os 

divertimentos da elite, mas, para representar situações políticas e de poder.  Assim, a 

dança da corte foi considerada uma “metáfora das relações políticas e sociais de uma 

trama bem ajustada de hierarquias" (PEREIRA, 2006, p. 175).   

Muitos autores, tais como Eliana Caminada (1999), Maribel Portinari (1989), 

Paul Bourcier(1987), Rodrigo Faro (1986) e Marco Antonio Perna (2002)17
 já se 

dedicaram a contar a história da dança, contudo, pretendeu-se resgatar alguns fatos 

relevantes para que fosse possível investigar as origens da educação em dança, na 

civilização ocidental. Portanto, cabe neste momento, abordar os aspectos que levaram 

a dança a ser reconhecida como campo a ser estudado e codificado. 

                                                             
16

 Francesco Petrarca (1304-1374), poeta italiano foi quem primeiro dividiu a história em eras e com 
ele nasceu a ideia do termo “Renascimento”. Considerado o fundador do movimento Humanista, 

Petrarca baseava seu pensamento no antropocentrismo, isto é, se antes, na Idade Média, Deus e a 

Igreja guiavam o homem e seus passos, agora é o homem, por si só que deve estar no centro das ações, 
da cultura, da história, da filosofia. O antropocentrismo foi a base filosófica do renascimento que 

romperia com as regras da antiguidade ao pensar sobre o homem, a sociedade e a natureza, dando 

origem ao pensamento renascentista. A idade moderna, para Petrarca tomava forma ao “renascer” e 
“reviver” os valores da Antiguidade Clássica. A linha do tempo do Renascimento, no livro Arte: o 

Guia Visual Definitivo, (GRAHAM- DIXON, 2013), mostra o período entre 1413 e 1538 artistas 

italianos de Donatello à Ticiano e entre 1434 a 1555 artistas norte-europeus, de Van Eyck à Bruegel. 

(Para saber mais sobre renascimento italiano e norte-europeu, ver: GRAHAM-DIXON, Andrew. Arte: 
O Guia Visual Definitivo. Trad. Eliana Rocha. São Paulo: Publifolha, 2013. 
17

 A lista de autores é extensa, mas estes são alguns autores que escrevem sobre a história da dança e 

estão disponíveis em português.  
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De acordo com Maribel Portinari (1989), a codificação da dança, isto é, a 

regulamentação dos movimentos e sua terminologia tem origem com o Renascimento 

e recebe regras, assim como as outras artes, conforme o gosto do rei (PORTINARI, 

1989).  

Recuando no tempo, por volta dos anos 1300, a Itália irradia o pensamento 

renascentista para o resto da Europa, ao longo de duzentos anos. Acreditando nos 

ideais greco-romanos, os intelectuais desse movimento cultuam valores da 

antiguidade, incluindo ideias humanistas
18

 e o conceito de que o corpo e o espírito 

devem formar um todo harmonioso.  

 

Questionando-se sobre o ponto de partida do agir humano nos 
diferentes períodos da história humana, Nietzsche analisa os 

movimentos das pessoas nas pinturas nas diferentes épocas, 

procurando tirar conclusões sobre as respectivas forças atuantes. 
Enquanto, na Idade Média, a postura corporal das pessoas na pintura 

mostrava a atuação de uma força sobrenatural que procurava 

modificar o homem, mesmo contra sua natureza, obrigando-o a 

assumir determinados gestos e a realizar determinadas ações, no 
Renascimento, quando surge pela primeira vez a pintura de indivíduos 

como Lutero, Erasmo e Henrique VIII, percebe-se a atuação de uma 

força que vem do interior do homem, voltada para modificar o 
ambiente. As figuras humanas pintadas nessa época podem 

demonstrar energia e poder, fraqueza ou esmorecimento, mas revelam 

sempre uma força dirigida para o ambiente. (GONÇALVES, 1994, 

p.49). 

 

Apesar destes ideais terem sido difundidos pelos artistas e estudiosos da época, 

rapidamente, o Renascimento ganha expressões próprias com a conscientização do 

homem como senhor de si e do mundo, sepultando padrões medievais. “Filosofia, 

                                                             
18

 “A natureza humana, na Idade Média, como na Antiguidade Grega, era pensada de forma idealizada; 
constituía-se num modelo, que todos os homens deveriam procurar realizar em sua existência, não 

refletindo, assim, a verdadeira realidade completa do homem” (GONÇALVES, 1994, p.48). A base 

filosófica do Renascimento (entre séculos XV e XVI) denominou-se humanismo, justamente, pela 
mudança de pensamento, antes idealizada e que teria a característica da multiplicidade de novas 

iniciativas, em todos os âmbitos da ação humana. Há uma valorização do indivíduo como tal e, tanto 

as artes, quanto a literatura e outros campos do saber seriam vistos sob a ótica do homem. O 

humanismo renascentista faz com que o homem se afirme em todos os setores da vida humana. Assim, 
o homem tem um novo olhar para o mundo que pode ser transformado por ele. “(...) o homem busca 

um novo instrumento que lhe permite interpretar e dominar a natureza: um método empírico e leigo 

que lhe permita conhecer a realidade tal como ela é” (GONÇALVES, 1994, p.49). 
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literatura, ciência, arte floresceram com esplendor, constituindo um patrimônio que 

revolucionou o pensamento e a estética” (PORTINARI, 1989, p.56). 

As cidades italianas enriquecidas pelo comércio tornam-se o berço de um 

movimento que renova todos os setores. O conceito de morar e viver bem transforma 

os castelos de pedra em palácios suntuosos de mármore. Assim, vários profissionais 

são requisitados para a construção das novas moradias da nobreza, como escultores, 

arquitetos, pintores, entre outros. As celebrações nos salões da nobreza que vão desde 

casamentos a vitórias militares tornam-se verdadeiros espetáculos. A competição entre 

nobres e os novos senhores burgueses recém-aristocratizados, transformam suas festas 

em espetáculos cada vez mais nababescos, exibindo riqueza, poder e uma imagem à 

altura da aristocracia. 

As danças não eram privilégio da aristocracia, nobres e plebeus tinham o 

mesmo costume. Porém é graças à desenvoltura dos mestres de dança, em apropriar-se 

das danças populares, que as danças de corte começaram a tomar formas 

sistematizadas, até a criação do ballet da atualidade. Markessinis (1995, p.73) aponta 

as danças da nobreza e dos plebeus, na época do renascimento. Os nobres dançavam: 

Pavana, Gallarda, Volta, Alemanda, Corrente e Gavota. Os plebeus dançavam o 

Saltarello e várias formas de Branle
19

, que estão descritas no documento chamado 

Orchesographie, de 158920. 

Antes disso, é importante lembrar que as origens do ballet de enredo surgem 

com o estadista italiano, Lourenço de Médicis
21

 (1449-1492). Foi ele o responsável por 

lançar a moda dos trionfi (triunfos) e fazia festas que duravam vários dias, em 

Florença: “O ancestral do ballet de enredo surgiu assim nesses triunfos que evocavam 

a glória do Olimpo” (PORTINARI, 1989, p.57). Os participantes eram cortesãos e 

                                                             
19

 Branle – nome de uma das danças populares. 
20

 A data do documento refere-se ao original encontrado na Biblioteca Nacional da França. Porém, 
alguns autores datam 1588. 
21

 Lourenço de Médicis, o Magnífico, ficou conhecido por desenvolver a cultura, a economia e as 

ciências. (CAMINADA, 1999). 
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nobres da corte que ao mesmo tempo eram espectadores da própria celebração. 

Artistas renomados eram convocados para preparação dos triunfos.  

Segundo Eliana Caminada (1999), 

 

Bem de acordo com os novos tempos, tais celebrações tinham como 

inspiração as antigas apoteoses de imperadores romanos, que haviam 

sobrevivido através do teatro religioso medieval. Para os temas, que 
tinham como ponto de partida as lendas e os feitos heróicos da 

antiguidade, compunham-se músicas, cantos e danças que, como 

objetivo final, louvavam o patrocinador da festa e seu principal 
convidado, sempre identificados como os heróis apresentados. 

(CAMINADA, 1999, p.83). 

 

Caminada (1999, p.84) afirma que a igreja optou por render-se aos costumes 

que regiam as novas classes dominantes, absorvendo as danças denominadas pagãs em 

suas manifestações públicas, como exemplo a festa organizada na Catedral de 

Salamanca denominada “Fiestas e Regozijos” em meados dos anos 1500. 

Os triunfos de Lourenço de Médicis fizeram surgir a figura do mestre de dança 

de corte. As coreografias majestosas eram feitas pelos próprios nobres e convidados da 

festa. Assim, torna-se necessário um mestre de dança na corte para poder ensinar os 

passos e fazer a marcação da coreografia de acordo com o tema escolhido por aquele 

que lhe contratava. Com isso, a dança passa a fazer parte da educação da nobreza e os 

mestres de dança são responsáveis por esta educação. 

Portinari (1989, p.58) afirma que os mestres de dança, normalmente tinham 

origem judaica. Apesar de bem tratados, eram considerados empregados como 

qualquer outro dentro dos palácios. Entravam pela porta dos fundos, comiam com os 

outros empregados e viviam em áreas separadas dos seus empregadores. Após serem 

batizados, na igreja católica, tinham acesso facilitado às cortes. Aqueles que 

mantinham suas tradições e crenças deveriam ter cuidado para evitar hostilidades.  

O primeiro Tratado de Dança que se tem notícia foi escrito por Domenico da 

Piacenza, também conhecido como Domenico da Ferrara, de origem discutível até 

hoje de ser ou não judaica. Este tratado fora redigido entre 1435 e 1436, De Arte 
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Saltandi et Choreas Ducendi: La Arte di Ballare et Danzare 22. “Esse tratado introduz 

a primeira classificação sistemática dos movimentos do corpo, doze ao todo, sendo 

nove naturais e três acidentais” (PORTINARI, 1989, p.59).  

Percebe-se neste momento a preocupação dos mestres de dança em sistematizar 

elementos básicos da dança, incluindo não só passos, mas o comportamento, a 

aparência, a estética, a trajetória espacial da coreografia indicando origens de um 

planejamento para a educação da técnica da dança. Estes elementos eram, apenas, o 

prenúncio da importância em registrar os movimentos da dança, que transformar-se-ia, 

séculos depois na dança clássica. 

A obra de Domenico da Piacenza divide-se em duas partes: a primeira é 

baseada na gramática do movimento e a segunda enumera alguns passos fundamentais 

para a dança. (BOURCIER, 1987, p.65; PORTINARI, 1989, p.59). 

Ao enumerar os doze passos fundamentais, Piacenza (1436) distingue-os entre 

“naturais e acidentais”. Os nove passos considerados “naturais” tratam daqueles que o 

corpo normalmente faz. Os três “acidentais” tratam daqueles passos que não são 

executados normalmente. A denominação dos passos naturais tem o nome de: sciempo 

(simples), dopio (duplo), ripresa (retomada), continenza (parada), reverenza 

(reverência), mezzavolta (meia-volta), volta tonda (volta completa), movimento 

(elevação) e salto (salto). Os passos ornamentais, não “naturais” do corpo são descritos 

como: scorza (passo lateral rápido), frappamento (batida)23 e cambiamento (pirueta). 

(PORTINARI, 1989, p.59). Estes movimentos seriam revisitados e, séculos depois, 

ressignificados para formar a técnica da dança clássica. Hoje, é possível reconhecer no 

                                                             
22 Documento de domínio público. Manuscrito. De Arte Saltandi et Choreas Ducendi: La Arte di 

Ballare et Danzare de Domenico da Piacenza. Local da fonte: Bibliothèque Nationale de France, 

Département des manuscrits, italien 972.  
Disponível em < http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7200356s> Acesso em 30 de maio de 2015.  Em 

português este tratado tem o título traduzido como: Sobre a Arte de Dançar e Dirigir Coros. Em 

espanhol, o titulo Arte de Danzar e Dirigir las Danzas seria traduzido para o português como  Arte de 

Dançar e Dirigir as Danças e não “coros” como utilizamos no Brasil. 
23

 Bourcier, 1987, p. 65 utiliza o termo battement para a tradução em português “batida”. Porém, na 

técnica de dança clássica, as denominações battement e frapé (frappamento) são passos executados de 

formas diferentes. 
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ballet alguns deles como: os movimentos de reverência, de elevação dos pés (meia-

ponta ou ponta), saltos, giros e batidas dos pés (pas battu, frappé).  

Guglielmo Ebreo de Pesaro e Antonio Cornazano também escreveram tratados 

de dança nos anos 1400. Ebreo de Pesaro, embora não negasse sua origem descrita no 

próprio nome, (Ebreo) hebreu publica sua obra com o nome Giovanni Ambrogio da 

Pesaro. Seu manuscrito encontra-se na Biblioteca Nacional da França, denominado 

Arte di danzare24 e publicado entre 1401 a 1500.  Cornazano escreve em 1455 o Libro 

sull´Arte del Danzare (Livro sobre a Arte de Dança) denominando os espetáculos das 

cortes renascentistas como balleto. Neste livro Cornazano faz uma distinção entre a 

dança popular e a dança aristocrática, sendo que esta última seria diferenciada pelos 

enredos criados para os espetáculos. 

Paul Bourcier (1987) relata que o primeiro codificador do ballet seria Rinaldo 

Rigoni com o livro II Perfetto Ballerino25 impresso em 1468, em Milão. Bourcier 

(1987) informa sobre o primeiro livro de dança impresso que chegou até nossa geração 

foi L´Art et Instruction de bien danser, editado em Paris por Michel Toulouze, entre 

1496 e 1501. 

Cornazano discípulo de Domenico da Piacenza criou vários balletti que 

incluíam a dança de par exigindo-lhes muito treino. Além destes, outros mestres 

italianos surgiram e escreveram tratados. Cesari Negri, nascido em 1530, bailarino e 

professor de dança dos nobres escreve um manual contendo regras técnicas para a 

                                                             
24

 PESARO, Giovanni Ambogio da. Arte di danzare. Sem data na fonte. Documento de domínio 

público. Local da fonte: Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, italien 476. 
Este documento é encontrado nos livros de dança como: De practica seu arte tripuddi. Porém, no 

manuscrito encontra-se o texto “Tripuddi” na lombada da capa dura. Mas este título referenciado pelos 

historiadores não é visto nas primeiras páginas. Disponível em: 
 < http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8426827w> Acesso em 30 de maio de 2015. 
25

 II Perfetto Ballerino de Rinaldo Rigoni não foi encontrado digitalizado nas bibliotecas da França e 

da Itália. Porém, há indícios de que o nome correto seria Ballerino Perfetto de Rinaldo Rigoni 

publicado em 1468, documento indisponível online. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8426827w
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dança acadêmica. Fabritio Caroso escreve um manual de dança chamado II Ballarino 

em 158126.  

Nota-se que a origem do ballet, no ocidente, tem sede na Itália. Os manuais 

manuscritos que começam a ser publicados nos anos de 1400, já têm a preocupação 

em registrar as danças, assim como sua sistematização, dando a impressão de serem 

como livros didáticos para a educação em dança da época.   

Mesmo sendo de origem italiana, o ballet clássico aderiu à nomenclatura 

francesa até os dias de hoje. Para tentar compreender esta mudança de linguagem foi 

necessário revisitar o primeiro espetáculo de ballet de corte, criado por dois italianos, 

dando origem ao Ballet Comique de La Reine27, estilo de ballet de corte que atinge seu 

apogeu com Luís XIV. 

Um plebeu e uma aristocrata, ambos italianos são reconhecidos como criadores 

do ballet como espetáculo. O plebeu e mestre de dança, Baldassarino da Belgiojoso, 

empregado de Catarina de Médicis trata de mudar seu nome para Balthasar de 

Beaujoyeux quando chega a Paris, em 1555. Balthasar conseguiu sua nomeação como 

mordomo do palácio real, logo que chegou à França. Afinal, os franceses não 

enxergavam os italianos com bons olhos, pois embora ricos eram desprovidos de 

“berço” (CAMINADA, 1999, p.86). 

Catarina de Médicis, bisneta do criador dos trionfi renascentistas, Lourenço de 

Médicis, casa-se aos quatorze anos com o futuro Henrique II da França. Para a sua 

nova casa, Catarina leva os costumes italianos, incluindo o gosto e o respeito pelas 

artes, protegendo artistas, após ter o poder nas mãos. Um destes protegidos era 

Balthasar (CAMINADA, 1999). 

                                                             
26

 Alguns historiadores falam no ano de 1577. Porém a cópia do documento encontrada na Biblioteca 

Nacional da França data de 1581, por isso esta data foi mantida na tese. Documento de domínio 

público. Local: Bibliothèque nationale de France. Disponível em:  

<http://gallicalabs.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58206j/f3.zoom.r=Il%20ballarino%20di%20M> Acesso em 
30 de maio de 2015. 
27

 O Ballet Comique de la Reine fixa um arquétipo dos ballets da corte com características próprias 

estabelecendo o primeiro gênero de ballet-espetáculo. (BOURCIER, 1987, p.90).  

http://gallicalabs.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58206j/f3.zoom.r=Il%20ballarino%20di%20M
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A encomenda da festa de núpcias da família que ocorreria na corte francesa em 

1581, de Marguerite de Vaudemont com o Duque de Joyeuse foi feita por Catarina de 

Médicis ao seu mestre de dança Balthasar de Beaujoyeux. 

Assim, o plebeu (Balthasar) e a aristocrata (Catarina) organizariam o espetáculo 

de núpcias reconhecido na história da dança
28

 como o nascimento do ballet de corte 

que teria seu apogeu com Luis XIV.  

 

Os intérpretes desse histórico Ballet Comique foram os próprios 

nobres, selecionados no círculo mais próximo e fiel da rainha. O 

profissionalismo ainda estava distante, limitado à participação de 
mestres como Balthasar de Beaujoyeux e seus sucessores. Mas as 

bases do ballet-espetáculo estavam lançadas e fariam carreira sob o 

patrocínio dos Valois e Bourbons que se sucederam no trono francês. 

Com o decorrer do tempo, outras cortes importaram o modelo, abrindo 
mercado de trabalho para mestres italianos e franceses. (PORTINARI, 

1989, p.62). 

  

As celebrações e os espetáculos encomendados tinham uma fusão de técnica 

italiana e do requinte francês. Normalmente, mestres de dança faziam papéis que 

exigissem um virtuosismo mais rigoroso e habilidades motoras específicas para 

execução do ballet, enquanto que os nobres e selecionados para participar dos 

espetáculos faziam passos mais simples, emprestados das danças populares e 

misturados aos maneirismos dos mestres de dança. “O autêntico ballet de corte, tal 

como entrou na História, fazia-se quase sempre em recinto fechado, com participantes 

que não primavam por dotes físicos nem por destreza” (PORTINARI, 1989, p.63). 

Inspirado pelo Ballet Comique de la Reine, o cônego Thoinot Arbeau sob 

pseudônimo de Jehan Tabourot, nascido na França, cidade de Dijon, em 1589, escreve 

o maior tratado de dança que os historiadores desta área têm conhecimento: 

Orchesographie ou Traité em forme de dialogue, par lequel toutes personnes peuvent 

facilment apprendre pratiquer, l ´honnete exercices des danses29.  

                                                             
28

 Embora a origem do ballet (ballettos) seja italiana, muitos historiadores da área da Dança indicam o 
ballet Comique de la Reine como “marco” histórico dos ballets de corte e da arte do espetáculo. 
29

 Orchesographie – Tratado em forma de diálogo para todas as pessoas que queiram aprender 

facilmente os honestos exercícios das danças. (CAMINADA, 2008, p.4).  
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Orchesographie escrita em 158930 é um tratado em forma de diálogo entre 

mestre e discípulo que informa não só passos de dança, mas inclui figuras ilustrativas 

dos movimentos e partituras de música para danças específicas. O diálogo com 

Capriol, seu discípulo, “coloca a dança como uma bênção divina que o homem traduz 

em movimento” (PORTINARI, 1989, p.63). Thoinot Arbeau descreve a posição dos 

pés para fora, en dehors, as quais seriam a base das posições da técnica do ballet 

clássico e algumas danças como: a courante, allemande, gavota, mourisca, canarie, 

chaconne, dezenove variedades de branle, entre outras31. 

 

FIGURA 1 - ORCHESOGRAPHIE
32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ESTADOS UNIDOS 
33

, 1589, p.1 e p.40. 

                                                             
30

 Os autores que tratam a história da dança falam que este documento data de 1588. Porém, o 

documento encontrado no site do Congresso Nacional Americano, na parte de memória, data de 1589.  
31

 Para saber mais sobre os tipos de danças abordadas neste tratado ver: ORCHESOGRAPHIE, 1589 

por Thoinot Arbeau. Documento disponível online no site do Congresso Nacional Americano, na parte 

de memória. Library of Congress – Washington. USA. Disponível em: 
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=musdi&fileName=219/musdi219.db&recNum=3.  

Acesso: 22 de maio de 2015. 
32

 As figuras 1 a 13 podem parecer desnecessárias para os profissionais da área das Artes. Porém, a 

pesquisadora decidiu manter as imagens, considerando que são informativas para profissionais de 
outras áreas científicas não familiarizadas com a Dança. A opção é meramente informativa sem querer 

reescrever manuais, métodos, técnicas ou terminologias do ballet. 
33

 Biblioteca de Memória do Congresso Nacional Americano. Library of Congress – Washington. 
USA. Disponível em:  

http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/h?ammem/musdibib:@field(NUMBER+@band(musdi+219))>. 

Acesso: 22 de maio de 2015. 
 

  

http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=musdi&fileName=219/musdi219.db&recNum=3
http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/h?ammem/musdibib:@field(NUMBER+@band(musdi+219))
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 Percebe-se que os tratados para a sistematização da dança de corte começam a se 

espalhar por volta do final do século XVI, devido a nova fórmula dos ballets, a partir do ballet 

Comique de la Reine. Este novo gênero de ballet-espetáculo espalha-se por toda a corte 

europeia e sobrevive até meados do século XVIII (BOURCIER, 1987, p.90).  

 

1.1.2 1600: Criação da Academia Real de Dança 

A partir de 1600 o gênero do ballet de corte começou a ser imitado na Itália. 

Logo, o gênero espalhou-se pela Inglaterra, Países Baixos e toda a Europa. De acordo 

com Bourcier (1987) a corte de Turim, na qual reinava a irmã de Luís XIII, foi o local 

de expansão mais durável destes ballets: “A biblioteca nacional desta cidade conserva 

treze manuscritos de balés onde cada entrée é representada por uma miniatura: é a 

coleção mais completa do gênero que possuímos” (BOURCIER, 1987, p.103). 

Os jesuítas tinham o hábito de dançar “em seus colégios balés exatamente 

calcados no esquema do balé de corte. Sabemos que mandavam encenar tragédias em 

latim ou em francês como exercício escolar e com o objetivo de edificação” 

(BOURCIER, 1987, p.103).  

Algumas representações jesuíticas conhecidas, de acordo com Paul Bourcier 

(1987, p.104) que tiveram atos dançados foram: em 1614, Bruxelas; em 1622, uma 

procissão dançada em homenagem à canonização de Santo Inácio e São Francisco 

Xavier; em 1622, Lyon, espetáculo oferecido ao rei com danças sobre a batalha de 

Bouvines.  

No colégio de Avignon, os jesuítas apresentaram vinte e sete ballets com o 

estilo dos ballets de corte que duraram até meados do século XVIII. Os jesuítas, 

apreciadores de espetáculos, seguiam a proibição da Rattio Studiorum
34

 quanto a 

assistir as representações vindas de fora e a fazer execuções públicas. (BOURCIER, 

1987). 

                                                             
34

 Ratio Studiorum – era o nome do plano de educação dos padres jesuítas, que seguiam Santo Ignacio 

de Loyola, o criador desta Ordem. Eles vieram para o Brasil em 1549 com o Padre Manoel da Nobrega 

com o objetivo de cristianizar e catequisar os gentios (indígenas). 
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Os documentos do século XV e XVI mostram a evolução dos ballets de corte e 

uma necessidade de sistematização dos mesmos, fazendo parte da educação da elite. 

Tal fato não justifica a afirmação de que os plebeus e as pessoas sem título de nobreza 

também não dançavam e que esta dança não estava condicionada à cultura e à 

educação. 

Bourcier (1987) cita um fato curioso, a respeito da leitura, referindo-se a um 

espetáculo dançado na corte: 

 

A senhora Bar “mandou, certa vez, que se dançasse um balé em que 

todas as figuras traçassem as letras do nome do rei. – Então, senhor, 
disse-lhe depois, não notou como todas as figuras compunham 

exatamente todas as letras do nome de Sua Majestade? – Ah, minha 

irmã, ele lhe disse, ou a senhora não escreve nada bem ou não 
sabemos mesmo ler, pois ninguém percebeu o que a senhora 

mencionou. (BOURCIER, 1987, p.74).  

 

A citação acima apenas confirma o fato de que nem todos tinham direito à 

cultura e à leitura, mesmo na sociedade de corte. Sugere-se, neste sentido, que os 

mestres de dança deveriam, de alguma forma, ter conhecimento em leitura e escrita e 

ter absorvido alguns costumes próprios da corte. 

Muitos mestres de dança vinham das classes menos favorecidas e com sua 

proteção e “apadrinhamento” dos nobres, mantinham sua função no cargo dos 

funcionários da corte como educadores das danças de salão. (BOURCIER, 1987; 

PORTINARI, 1989).  

Os anos 1600, sob reinado de Luís XIII, na França são marcados por ballets 

mais dramáticos, denominados mascarades. Alguns mais famosos são Alcine em 1610, 

La Délivrance de Renaud em 1617 e L´Aventure de Tancréde em 1619 (PORTINARI, 

1989, p.64). 

As mulheres tinham o direito de participar, apenas, das danças de salão, após a 

apresentação dos ballets-espetáculos. Até meados dos anos 1600, as mulheres eram 

banidas dos espetáculos e sua participação só era permitida no baile da corte que 

acontecia após as longas apresentações dos ballets (PORTINARI, 1989, p.64). Assim, 

os nobres homens faziam todos os papéis do enredo incluindo os femininos.  
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Neste período, os homens ainda predominavam na execução das danças, mesmo 

sem “formação específica nem virtuosismo técnico, e que começaram a se travestir 

para os papéis femininos; durante as principais apresentações” (ASSIS; SARAIVA, 

2013, p.306). A plateia, ainda, era reservada às mulheres. Além de entretenimento, as 

apresentações na corte objetivavam socializar e incluir homens em um grupo de 

prestígio. Por isso, a educação da cultura e das artes aos jovens da elite era valorizada. 

Após a apresentação dos jovens à corte, os bailes eram iniciados, dando direito às 

mulheres participar da festa. (ASSIS; SARAIVA, 2013). 

Luís XIV, filho de Luís XIII da França, foi rei aos cinco anos de idade e amava 

a arte da dança. Desde a infância, Luís XIV, o “Rei Sol” fora estimulado a ter aulas de 

artes, além das atividades físicas como esgrima e equitação sob supervisão do cardeal-

ministro Jules Mazarin. As danças de sociedade como: as pavanas, as courantes e os 

minuetos faziam parte do repertório de suas aulas diárias. 

 

Luís XIV foi associado ao astro-rei desde o seu nascimento, quando 

cunhou-se uma medalha que o proclamava “O Sol nascente da Gália”; 

o próprio enredo do ballet citado mostrava que o personagem 

desempenhado pelo rei tinha uma razão de ser política e importante 
(...). (CAMINADA, 1999, p.103). 

 

Seu longo reinado, embora assinalado por uma guerra civil, a Fronde, 
e por dispendiosas guerras externas, representou um apogeu para arte 

e cultura. Espelhando o absolutismo monárquico, o classicismo, com 

seu rigor formal, ditou normas para toda civilização europeia. Esse 
rigor reflete o espírito de um soberano que, desde a infância, sob a 

vigilância do cardeal-ministro Jules Mazarin, desenvolveu apurado 

gosto pela arte, elegância e ostentação, tal como revela o Palácio de 

Versalhes, símbolo do período. (PORTINARI, 1989, p.66). 

 

Aos 12 anos, Luís XIV tornou-se um grande bailarino dançando, pela primeira 

vez no baile da corte. Depois de sua estreia apresentava-se dançando representando 

figuras poderosas.  

 

Aos quatorze anos, (...) Luís XIV entrou em cena, aparecendo no 

Ballet de la Nuit, com traje magnífico, plumas brancas, personificando 

o Rei-Sol que derrotava as trevas. (PORTINARI, 1989, p.66). 
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FIGURA 2 - LUÍS XIV - BALLET ROYALE DE LA NUIT, 1653 

 

Fonte: FRANÇA
35

, 1653 

 

O documento denominado carta-patente assinada pelo rei, explica: 

 

A arte da dança sempre foi reconhecida como uma das artes mais 

honestas e necessárias para formar o corpo e para lhe dar as primeiras 
e naturais disposições para todas as espécies de exercícios, entre os 

quais os das armas, sendo, por conseguinte uma das mais vantajosas e 

úteis à nossa nobreza e às outras pessoas que têm a honra de nos 
servir, não só em tempo de guerra, mas também em tempo de paz, nos 

nossos ballets... Desejamos restabelecer a referida arte na sua 

perfeição e aumentá-la tanto quanto possível. (PORTINARI, 1989, 

p.66-67).   

 

                                                             
35

 Desenho do figurino do rei Luís XIV, representando o sol, no Ballet Royale de la Nuit apresentado à 

Corte em 1653. Fonte disponível na Biblioteca Nacional da França (Bibliothèque Nationale de France 
sob o título: Costumes du Ballet intitulé: "La Nuit ," représenté à la Cour en 1653, dans 

lequel Louis XIV figura habillé en soleil : [dessin]). Disponível em:  

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52502200s/f1.item.r=>. Acesso em: 25 de agosto de 2016. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52502200s.r=?rk=21459;2
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52502200s.r=?rk=21459;2
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FIGURA 3 - FOLHA DE ROSTO DA CARTA PATENTE DO REI LUÍS XIV 

 

Fonte: FRANÇA, 1662. 

 

A citação mostra que o rei Luis XIV colocava a dança como atividade útil, 

assim como os exercícios militares, e “honesta” como forma de atividade para o corpo, 

especialmente, para a etiqueta da corte. De acordo com Vigarello (2012) os jogos de 

competição da corte francesa (jogos de choque com cavalos, jogos com lança) entre os 

séculos XVI e XVII significavam poder, por meio da força muscular. Logo, 

transformam-se em arte do espetáculo, sendo mais importante a representação e a 

teatralização dos gestos, mostrando habilidades de elegância junto à técnica.  

 

O manejo da lança não é mais do que exercício escolar no século 

XVII, porém tanto mais importante porque sua história lança [busca] 
raízes no passado. É precisamente nisto que ele é um sinal de pertença 

militar, tanto quanto um sinal de tradição (...). (VIGARELLO, 2012, 

p.317, sem grifo no original).   

 

O mestre de equitação de Luis XIII (pai de Luis XIV) instruía sobre os gestos 

refinados fazendo parte da educação real. Afinal “a imagem do poder não pode existir 

sem ela. Mas a referência é mais de alusão do que de realidade” (VIGARELLO, 2012, 

p.318).  
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Parece que os jogos de choque frontal foram de fato julgados 

exagerados no século XVI. (...) Pluvinel, o mestre de equitação, (...) 

quando aconselha Luis XIII em suas corridas do Louvre, insiste na 
liberdade aparente dos movimentos. Ele detalha longamente o modo 

de portar-se. Recomenda gestos controlados, calculados. 

(VIGARELLO, 2012, p.311). 

 

Vigarello (2012) afirma que as mudanças culturais do corpo no século XVI são 

concretizadas em dispositivos cênicos, nas danças e nos espetáculos da corte francesa 

“que solenizam o príncipe” (VIGARELLO, 2012, p.320). 

A intenção da criação de uma Academia Real de Dança, por Luis XIV era 

oficializar e organizar o movimento dentro das regras daquela sociedade do século 

XVII. A sociedade de corte, “é aprisionada num modo de vida rígido, submetido a 

regras minuciosas de horários, de precedência. (...) cada um tem, em seu grupo, um 

papel preciso, imutável, a não ser por promoção especial, solicitada por todos os meios 

ao grande empresário real” (BOURCIER, 1987, p.112). 

Foster (2010) afirma que foi no reinado de Luis XIV que o ballet ganhou 

popularidade entre os nobres: 

 

It was during the reign of Louis XIV (the Sun King, 1638-1715) that 

ballet enjoyed great popularity as part of the King´s lavish royal 

presentations. (...) during his reign that ballet began to evolve as na 
independente art form. However, the look of ballet back then was a far 

cry from how we view it today: it was mostly members of the court 

who performed, and they did so in heaby, cumbersome ankle-lenght 
costumes, plus they wore hard, heeled shoes and covered their faces 

with leather masks. This was not very comfortable or conductive to 

any sort of intricate or technical movement. Additionally, the 

choreography during this period expressed and preserved the air of 
nobilty as was reflected through the etiquete and traditions of the royal 

court. This was know as ballet de cour
36

. (FOSTER, 2010, p.7). 

                                                             
36

 Tradução da autora: “Foi durante o reinado de Luís XIV (o Rei Sol, 1638-1715) que o ballet gozava 

de grande popularidade como parte das apresentações reais do rei. (...) durante seu reinado que o ballet 
começou a evoluir como uma forma de arte independente. No entanto, a aparência do ballet naquela 

época estava muito longe de como nós o vemos hoje: a maioria eram os membros da corte que se 

apresentavam, e eles faziam isso em pesados trajes que tinham comprimento até o tornozelo, usavam 

sapatos de salto alto e cobriam seus rostos com máscaras de couro. Isso não era muito confortável ou 
leve para qualquer tipo de movimento complexo ou técnico. Além disso, a coreografia durante este 

período expressou e preservou o ar de nobreza refletido através da etiqueta e das tradições da corte 

real. Isto ficou conhecido como ballet de cour”. (FOSTER, 2010, p.7). 
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As regras imutáveis da sociedade de corte deveriam ser postas, da mesma 

maneira, na Academia Real de Dança, e, porque não dizer imobilizar o movimento sob 

regras rígidas. O rei estabelece então, uma missão para a nova academia: conservar. Os 

novos espetáculos só poderiam ser apresentados após serem aprovados pelos 

acadêmicos, isto é, os mestres de dança por ele indicados. 

Embora a intenção de profissionalizar a dança tenha o registro da carta patente 

do rei que estabelece a criação da Academia Real de Dança, esta “limitou-se a 

regulamentar exibições dentro da corte, excluindo o acesso à mesma de professores 

que não primassem pela competência” (PORTINARI, 1989, p.67). 

 

A Academia Real de Dança não cumprirá sua missão. De fato, não se 

sabe muito a respeito de sua atividade; sequer possuímos os registros 

de suas deliberações. Uma tradição pretende que seus membros 
tenham preferido reuniões no cabaré da l´Épeé de bois, na rua 

Quincampoix, às sessões tradicionais. (...) A Academia cessará 

completamente suas atividades, mesmo as puramente formais, em 
1780. (BOURCIER, 1987, p.114). 

 

Depois da criação da Academia Real de Dança (Académie Royale de la Danse), 

em 1661 cria-se, em 1669,  a Academia Real de Música (Académie Royale de 

Musique) dotada de uma escola de dança.  Esta última academia passa a denominar-se, 

a partir de 1672, Academia Real de Música e Dança (Académie Royale de Musique et 

Danse), conhecida hoje como a Ópera de Paris.  

De acordo com Portinari (1989), o ballet floresceu em um ambiente artificial, 

com gestuais regrados para a etiqueta da corte. As marcações tornaram-se cada vez 

mais específicas e complicadas, de acordo com o status dos nobres: “Até mesmo as 

expressões faciais e os sorrisos eram codificados” (PORTINARI, 1989, p.68). Os 

movimentos, nos espetáculos da corte, tratavam de grandes conjuntos geometrizados o 

que gerava uma “ordem, uma regularidade e uma disciplina visual que não tinham” 

(VIGARELLO, 2012, p.321). 
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A Idade Moderna, que teve início em 1453 se encerrava com a Revolução 

Francesa em 1789
37

 e marca a transição da dança aristocrática para uma forma teatral e 

mais profissional. “Os mestres já não se limitavam a ensinar à nobreza. Lecionam em 

academias abertas a alunos das mais diferentes origens sociais. O apuro técnico que 

lhes é exigido assinala a alvorada do profissionalismo” (PORTINARI, 1989, p.69). 

 

1.1.3 1700 – Beauchamps e Noverre 

Charles Louis Beauchamps
38

 (1636-1705) teve um papel decisivo para 

codificação das posições dos pés. Ele é reconhecido, especialmente, por definir as 

cinco posições básicas dos pés a serem trabalhadas na dança clássica. Alguns 

historiadores têm dúvidas quanto à data de nascimento de Charles Louis Pierre de 

Beauchamps. Sabe-se que foi professor de dança do rei em 1650 e que sua família 

tinha histórico no campo da dança e da música, qualificação exigida para os mestres de 

dança.  “Seu pai, Luís, era um bom dançarino e pertencia ao conjunto de violinos do 

rei. (...) Seu avô Pierre era famoso como dançarino e era membro da corporação dos 

mestres de dança” (BOURCIER, 1987, p.115). 

Beauchamps ao romper com o estilo rígido do ballet de corte criou o que 

conhecemos hoje como danse d´ecole ou, traduzindo, a dança escolar. 

 

Pierre Beauchamp
39

 (1636-1705) was the dancing master to Louis 
XIV (...). He is credited with naming the five positions of ballet, 

around 1700, and establishing technique through the use of turnout 

and the virtuosity of turns and jumps. Beauchamp broke away from 
the restrictive formal court style of ballet de cour and formulated the 

technical system of classical dance known as dance d´ecole. 

Historically, it is here that the technical nuances of classic ballet as we 
known it commenced. Through Louis XIV, the Royal Academy of 

                                                             
37

 A Revolução Francesa foi um processo social e político ocorrido na França entre 1789 e 1799. Suas 

principais consequências foram a queda de Luís XVI, a abolição da monarquia e a proclamação da 

República, que pôs fim ao Antigo Regime. Os maneirismos e regras de etiqueta da corte e do ballet 

estavam, igualmente, condenados. 
38

 O nome Charles Louis Beauchamps ou Pierre Beauchamps  pode ser encontrado com as grafias: 

Charles Louis Beauchamp ou Pierre Beauchamp sem o “s” no final do nome.  
39

 Manteve-se a grafia do autor. 
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Music and Dance was founded with Beauchamp as its ballet master. 

Today it is known as the Paris Opera
40

. (FOSTER, 2010, p.7). 

 

Juntamente com Beauchamps, Giovanni Battista Lulli (Jean Baptiste Lully - 

1632 - 1687) 
 41

, compositor, maestro de dança e bailarino assume a direção da 

Académie Royale de Musique et Danse, em 1672, e começam a sistematizar, 

definitivamente, o ballet que conhecemos hoje. 

 

À Escola de Dança [dentro da Académie Royale de Musique] coube 

sistematizar o ensino do ballet, desenvolvendo um esquema básico e 

rígido de posições de cabeça, tronco, bracos e pernas, sob a orientação 
de Beauchamp e com as colaborações de Bocan, de Louis Pécourt e de 

Jean Balon, de cujo nome se tiraria a expressão tão familiar aos 

bailarinos: ballon
42

, requisito dos mais importantes para quem dança, 

seja o estilo ou o código que for. (CAMINADA, 1999, p.105).  

 

Pode-se afirmar que um dos primeiros conteúdos específicos do ballet utilizados 

até os dias atuais, foi a sistematização da posição dos pés, as cinco posições básicas, 

determinadas por Beauchamps, em 1650. São assim denominadas: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª 

posições, de acordo com as figuras a seguir: 

 

                                                             
40

 Tradução da autora: “Pierre de Beauchamps (1636-1705) foi o mestre de dança de Luís XIV (...). A 
ele é creditada a nomeação das cinco posições dos pés no ballet, por volta de 1700, e a estabelecer a 

técnica através do uso de giros e do virtuosismo de saltos e giros. Beauchamp rompeu com o restritivo 

estilo do ballet de cour formal e formulou o sistema técnico da dança clássica conhecido como dance 
d'ecole. Historicamente, é aqui que as nuances técnicas do ballet clássico como nós o conhecemos 

começaram. Através de Louis XIV, a Academia Real de Música e Dança foi fundada tendo 

Beauchamp como seu mestre de ballet. Hoje é conhecida como a Ópera de Paris. ” (FOSTER, 2010, 
p.7).  
41

 Giovanni Battista Lulli natural de Florença, compositor italiano e naturalizado francês é conhecido 

no mundo da dança como Jean Baptiste Lully. Troca seu nome italiano pela língua “mãe” do ballet e 

torna-se maestro de dança de Luis XVI. Para saber mais sobre Lully, ver: PORTINARI, 1989;  
BOURCIER, 1987; CAMINADA, 1999. 
42

 Ballon – é uma habilidade motora na dança clássica que se refere à sensação de leveza, mesmo em 

movimentos que exigem muita precisão e força. 
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 FIGURA 4 - 1ª E 2ª POSIÇÕES 

 
Fonte: KIRSTEIN; STUART, 2011, p.32

43
. 

 
 

FIGURA 5 - 3ª A 5ª POSIÇÕES 

 
Fonte: KIRSTEIN; STUART, 2011, p.33. 

 

                                                             
43

 Primeira edição em 1952. 
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O ano de 1713 marca o fim do reinado de Luís XIV que redige um regulamento 

com o objetivo de sanear as finanças da Ópera de Paris, e criar uma companhia 

permanente de dança. Somente após um século de criação da primeira escola oficial de 

ballet, conhecida na história ocidental, é que o rei se preocupa, finalmente, em 

profissionalizar a dança, criando uma companhia de dança com salários para os 

bailarinos. Luis XIV, no final do seu reinado, além de criar uma companhia de dança 

oficializa os salários dos dez bailarinos homens e das dez bailarinas mulheres, fato que 

se torna um marco histórico para a profissionalização do artista da dança. Sob a 

direção do mestre e coreógrafo Guillaume-Louis Pécourt (1653 – 1729) a escola de 

dança da Ópera de Paris passa a ser gratuita a pedido do rei. 

Com a expansão das óperas, incluindo a Ópera de Paris, surge o gênero ópera-

ballet
44

 que se sustenta na França até as críticas de Jean-Georges Noverre (1727-1810). 

Em 1735, o gênero ópera-ballet tem em Jean-Philippe Rameau (1683-1764) seu 

expoente, com a obra Les Indes Galantes. A partir de então, a dança social é, 

definitivamente, diferenciada da dança teatral. 

Os sucessores de Pécourt, na Ópera de Paris (Nicolas Blondy, Antoine Bandieri 

de Laval e Jean Barthélemy Lani), seguem a moda dos ballets de Rameau e treinam 

seus bailarinos para que executem proezas técnicas. 

 

Embora a supremacia técnica ainda fosse masculina, a concorrência 
feminina já se manifesta, sobretudo a partir de 1720. Surgem diversas 

bailarinas capazes de se aventurar por proezas que até então eram 

monopólio dos seus parceiros. (PORTINARI, 1989, p.71). 

 

 A rivalidade entre as mulheres começa a ganhar força com o novo gênero 

criado por Rameau com a demonstração de habilidades técnicas nas piruetas, na 

velocidade dos movimentos e na elasticidade muscular. Duas bailarinas se destacaram 

no início do século XVIII: Marie-Anne Cupis de Camargo ou La Camargo (1710-

1770) e Marie Sallé (1707-1756).  A esta última, “coube a audácia de encurtar de mais 

                                                             
44

 Ópera-ballet sugere o significado do próprio nome. Tratava-se de uma ópera que continha cenas de 

ballet, embora estas últimas mantivessem os traços dos ballets de corte.  
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de um palmo a saia da bailarina, o que lhe permitiu executar pas battus, entrechats e 

cabrioles
45

 até então reservados aos homens” (PORTINARI, 1989, p.71). 

As transformações que ocorrem na sociedade do século XVIII refletem-se 

também nas artes. Os ideais de liberdade e respeito à natureza aparecem no livro 

Lettres sur la Danse et sur les Ballets de Jean Georges Noverre (1727-1810).  Ex-aluno 

de Louis Dupré
46

 (1697–1774) criticava o estilo do ballet de corte de modo rígido, 

desde a música de Lully às vestimentas e ornamentos utilizados em cena.  

A dança do final dos anos 1600 começava a carecer de expressividade e 

sentimento que daria vida à dança acadêmica, preconizada por Noverre
47

, o qual 

pretendia, não somente quebrar as regras rígidas do ballet daquele tempo, mas 

modificar os figurinos e defender a interação entre a dança, a música, a coreografia e 

as artes plásticas. 

 

(...) os tempos eram outros; participação definitiva das mulheres, 

presença de profissionais não só dançando, mas opinando também no 
principal órgão cultural do país, a arte cortesã, que já se tornara 

“clássica”, entrava numa nova etapa; escapando de salões e de 

amadores ilustres, tinha início o processo de profissionalização. 
(CAMINADA, 1999, p.107). 

 

Roberto Pereira (2003) afirma que Noverre talvez tenha sido um dos primeiros 

a criticar e questionar as especificidades da dança, preocupando-se com a 

expressividade dos movimentos e com o enredo dos espetáculos.  

As cartas de Noverre têm a finalidade de refletir a respeito da composição dos 

ballets e estabelecer os fundamentos para uma reforma na dança. Para ele, o ballet de 

ação (ballet d´action) incorpora a pantomima e faz com que o bailarino se utilize da 

expressão gestual tornando-o capaz de criar a ilusão da dança: 

 

                                                             
45

 Pas battus, entrechats e cabrioles são movimentos que se referem a pequenos saltos executados de 

maneira rápida como se estivesse “batendo” os pés. 
46

 Bailarino e professor da Ópera até 1743. Alguns de seus alunos também fizeram história junto a 
Ópera de Paris: Marie-Anne de Camargo, Gaétan Vestris, Jean-Georges Noverre, Maximilien Gardel. 
47

 Noverre é reconhecido como o “pai do ballet” (FOSTER, 2010, p.8) e foi mestre de dança da Ópera 

de Paris até a Revolução Francesa em 1789.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Marie-Anne_de_Camargo
https://en.wikipedia.org/wiki/Ga%C3%A9tan_Vestris
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Georges_Noverre
https://en.wikipedia.org/wiki/Maximilien_Gardel
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Segundo Noverre, no balé de ação a dança utiliza-se da expressão 

gestual, incorpora a pantomima e com isso torna-se capaz de criar a 

ilusão. A dança, assim compreendida, opõe-se ao mero mecanismo 
dos passos. É uma dança que veicula significados, emociona, ao 

contrário da chamada dança mecânica que se contenta em agradar os 

olhos, incapaz de estabelecer uma comunicação com o público (...). 

(MONTEIRO, 1998, p.33-34)  

 

Noverre acreditava em uma divisão de gêneros na dança, os quais incluíam três 

tipos de bailarinos, a partir de sua constituição física, e as possibilidades de 

significações no ballet. (PEREIRA, 2003, p.27). O primeiro deles, denominado o 

“nobre”, tratava de um bailarino alto, longilíneo com pernas bem torneadas e 

flexibilidade nos quadris. Sua dança era solene e elegante e este era o gênero mais 

difícil de ser encontrado, considerando que precisava reunir características físicas 

especificas, além de ter um desempenho impecável nos movimentos.  

O segundo gênero era denominado demi-caractère, no qual o bailarino tinha 

uma estatura mediana, “mas mesmo assim de figura bem construída e elegante” 

(PEREIRA, 2003, p.28). Este gênero deveria explorar o lado mais extrovertido do 

vocabulário técnico, dando um significado mais alegre aos movimentos.  

O último gênero denominava-se “cômico”: “era o bailarino de baixa estatura, 

sem exigências de um corpo de proporções perfeitas. Antes, deveria ser engraçado, 

animado e ágil” (PEREIRA, 2003, p.28). Sua estrutura física lhe rendia danças 

nacionais como a tarantela.  

Por defender tal distinção de gêneros, Noverre acreditava em um ensino 

específico para cada gênero, embora todos eles tivessem a mesma base de formação. 

“Havia um mesmo treino básico para todos os bailarinos, já que era esperado deles um 

padrão mínimo de qualidade” (PEREIRA, 2003, p.28). 

Para Noverre: 

 

A pintura e a dança têm essa vantagem sobre as outras artes: a de ser 
de todos os países, de todas as nações. Linguagens universalmente 

compreendidas, em toda parte causam igual sensação. Se nossa arte 

ainda que imperfeita seduz e cativa o espectador; se por vezes, mesmo 

desprovida dos encantos da expressão, perturba, emociona e lança 
nossa alma em agradável desordem, qual não seria sua força, seu 

império sobre nossos sentidos, se os seus movimentos fossem 
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dirigidos pelo espirito e seus quadros, esboçados pelo sentimento! 

(MONTEIRO, 1998, p.211). 

 

Aluno de Noverre, Auguste Vestris
48

 (1760-1842) manteve a tradição e os 

princípios do seu mestre passando-os aos seus alunos: Auguste Bournonville (1805 – 

1879), Charles Didelot (1767 - 1837), Jules Perrot (1810 – 1892), Marius Petipa (1818 

- 1910) e Marie Taglioni (1804 – 1884)
49

, os quais manteriam o legado da danse 

d´ecole. Mesmo seguindo os princípios de Noverre, Vestris não manteria a 

classificação de gêneros defendida por seu mestre. 

Noverre admitiu 

 

(...) o princípio de que a técnica não é um fim, mas um pré-requisito e 
um meio necessário insistiu na obrigação de um forte treinamento para 

os bailarinos. Seguro e profundo prescreveu regras para a utilização 

do en dehors e exercícios próprios para o desenvolvimento da 
extensão e do alongamento das articulações e dos músculos. Podem 

ser atribuídos a ele a invenção de tours de jambes en dehors e en 

dedans e dos ports de bras “sem os quais não se adquire expressão”, 

afirmava. (CAMINADA, 2008). 

 

1.2 A EDUCAÇÃO DA DANÇA A PARTIR DO ROMANTISMO, NO BALLET – 

1830 A 1870 

A evolução do ballet como conhecemos hoje demora a acontecer. Desde o 

Renascimento se fala em ballet (balletto), mas não com a mesma função educacional 

com a qual o termo é utilizado, a partir do romantismo. Antes, a aristocracia utilizava a 

dança para a educação da elite e, aos poucos, a escolarização do ballet torna-se 

acessível para aqueles que não eram nobres. Os artistas começavam a se 

profissionalizar e a buscar espaço para poder ensinar a sua dança. Em meados dos anos 

1600, os espetáculos começaram a ser exibidos ao público, em geral, e as mulheres 

ganharam espaço nos palcos. 

                                                             
48

 Auguste Vestris tornou-se o primeiro bailarino da Ópera de Paris e se autodenominou: o “deus da 

dança” (PORTINARI, 1989, p.73). 
49

 August Bournonville (1805 – 1879), Charles Didelot (1767 - 1837), Jules Perrot (1810 – 1892), 
Marius Petipa (1818 - 1910) e Marie Taglioni (1804 – 1884) são nomes de grandes bailarinos, 

coreógrafos e mestres do período Romântico do ballet. Para saber mais ver: PORTINARI, 1989;  

BOURCIER, 1987; CAMINADA, 1999. 
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O período chamado de “clássico” na dança é, também, o período em que os 

profissionais da área se preocupam mais com a evolução técnica.  A denominação 

“clássica” ocorre, justamente, pelo desenvolvimento da dança ter aprimorado uma 

técnica racional e virtuosística e “(...) porque as regras imutáveis dos ballets de corte, 

com seus passos e trajes das danças de salão, já faziam parte de uma tradição” 

(CAMINADA, 1989, p.116). 

   

Cem anos se passaram para que nobres sem nenhum talento abrissem 

mão de suas performances amadoras e para que os desesperados 

coreógrafos se livrassem daqueles inconvenientes “bailarinos”. (...) até 
praticamente 1750, bailarinos e professores estiveram muito mais 

voltados para o desenvolvimento da chamada danse d´école do que 

para uma criação coreográfica original e artística. E tiveram de fazê-lo 

a fim de profissionalizar definitivamente o estilo acadêmico de dança 
(...) e, portanto, acabaram por afastar a dança de seu aspecto de 

conjunto. (CAMINADA, 1999, p.125). 

 

Havia certo inconformismo relacionado às regras rígidas da sociedade, em 

meados dos anos 1700. Alguns intelectuais como Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 

e Denis Diderot (1713-1784) já preconizavam a importância atribuídas às emoções do 

dia-a-dia e das pessoas comuns. Assim, condenavam o absolutismo monárquico e os 

privilégios dos nobres.  As vestimentas rebuscadas, o excesso de plumas, tecidos, 

perucas e a forma arcaica de observar a vida e a dança, revelavam um movimento 

contra o classicismo da nobreza e contra as normas e padrões da época. Caminada 

(1999) chama este movimento de pré-romantismo quando Jean Dauberval (1742 - 

1806) aluno de Noverre cria o espetáculo La Fille Mal Gardée, no verão de 1789. 

 

A inovação de Dauberval consistiu na forma de abordar o tema. Seus 

personagens primavam por autenticidade rústica e exuberância, 

agradando plenamente a um público já imbuído pelo ideal de 

liberdade, igualdade, fraternidade. A coreografia valorizava danças, 
trajes, tarefas, costumes camponeses, sem tentar imprimir-lhes um 

postiço maneirismo aristocrático. (PORTINARI, 1989, p.75). 

 

 Segundo Portinari (1989), La Fille Mal Gardée é o único exemplar de um ballet 

do século XVIII que sobreviveu aos nossos dias.  
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 A escola francesa que já tinha começado a se espalhar pelo mundo com seus 

mestres de dança, tem durante o século XVIII sua maior difusão. Alguns países onde a 

escola francesa teve influência nesse período são: Itália, Prússia, Dinamarca, Suécia, 

Portugal, entre outros. 

Exemplos de como o ballet toma conta do mundo ocidental, de acordo com 

Portinari (1989) e Caminada (1999), estão na Itália, com Salvatore Vigano (1769-

1821), aluno de Noverre e Dauberval, o qual impõe um novo estilo no Scala de Milão. 

Outro exemplo está na Prussia, onde a escola francesa é adotada, a partir do reinado de 

Frederico, o Grande (1740). Já na Dinamarca, o ballet que era conhecido dos mestres 

italianos, desde o século XVI, conhece com Antoine Bournonville (1760-1843), 

discípulo de Noverre, a danse d´ecole. A Suécia conhece a escola francesa, desde 1638 

quando dois mestres franceses são contratados: Antoine de Beaulieu (?) e Louis 

Gallodier (1734-1863). Este último, ao fundar a primeira companhia de Estocolmo, 

contrata vários bailarinos da Ópera de Paris, entre eles Charles Didelot (1767-1837). A 

Didelot cabe o crédito de impulsionar a arte e o ensino da dança, na Rússia 

(CAMINADA, 1999, p.133).  Em 1767, Portugal conhece a escola francesa com a 

primeira obra de dança publicada nesta língua, denominada “Tratado dos Princípios 

Fundamentais da Dança”. Estes são, apenas, alguns exemplos de como a escola 

francesa espalha-se pelo mundo.  

Contudo, só no final do século XVIII e início do século XIX é que “os Deuses 

do Olimpo do ballet de corte cederam lugar aos príncipes e sílfides das lendas 

medievais. Despontou uma grande fase para a criação coreográfica e para um outro 

estilo interpretativo” (PORTINARI, 1989, p.80). 

Para Caminada (1999) o período romântico no ballet do Ocidente ocorre entre 

1830 a 1870 e “refletiu as tendências convergentes em todas as artes e no próprio 

movimento social. Formas arcaicas, roupas empetecadas, excesso de afetação cederam 

lugar ao sentimento e à maneira apaixonada de encarar a vida (...)” (CAMINADA, 

1999, p.135). 
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Pereira (2003) afirma ser o Romantismo: “uma reação declarada contra os 

códigos clássicos, vigentes desde a Renascença (...) os dualismos cristãos corpo/alma, 

terra/céu, riso/lágrima aparecem, assim, em atritos (...)” (PEREIRA, 2003, p.29). 

 De acordo com Caminada (1999, p.136) dois aspectos se sobressaem no período 

romântico do ballet: o primeiro é a grande atenção ao colorido da natureza, por vezes, 

com algum elemento exótico ali expressado e, o segundo, trata-se da preferência pelo 

sobrenatural, espiritual e irracional. 

 Os progressos científicos contribuíram para que os ideais românticos no ballet 

fossem realizados nos palcos. A iluminação a gás foi responsável por efeitos cênicos, 

jamais vistos antes, embora se tenha notícia de bailarinos que foram queimados por 

conta deste novo recurso (CAMINADA, 1999, p.137).  

 Os teóricos da dança se preocupavam cada vez mais com a verticalização dos 

bailarinos que eram vistos de baixo para cima, como é feito hoje, com um palco em 

um plano superior, em relação ao espectador. A partir disso, os sapatos de salto 

começaram a ter maior importância para dar ideia de elevação. Cabos de sustentação 

davam a ideia de que os bailarinos “voavam” no palco fazendo com que a bailarina 

colocasse, apenas, a ponta do pé no chão.  

 Dos sapatos de salto e cabos invisíveis, a responsável pela verticalização 

desejada da bailarina estava na sapatilha de ponta. “Várias bailarinas foram apontadas 

como a primeira a ter utilizado esse lindo recurso” (CAMINADA, 1999, p.137). Entre 

elas estão: Geneviève Gosselin, Avdotia Istomina, Amalia Brugnoli e Maria Taglioni. 

 

Historiadores discordam a respeito de quem foi a primeira bailarina a 

elevar-se e aparecer nas pontas. O primeiro crítico, Castil-Blaze, cita 
contemporâneo o fato de Mlle. Goseelin (1818), em posição de 

elevação “por alguns minutos” nas pontas. Istomina também disse ter 

dancado “completamente sobre as pontas”, depois de 1820. (...). 
(BERTONI, 1992, p.211) 

 

Aquela que passou a ser reconhecida pela história por realizar o feito de usar 

sapatos de ponta (sapatilha de ponta) foi Maria Taglioni, em 13 de janeiro de 1832, na 
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Ópera de Paris. À estreia de Taglioni, no ballet La Sylphide, é atribuído o nome de 

início do período romântico no ballet. 

O termo romântico foi usado pela primeira vez, segundo Portinari (1989) nos 

anos 1730. Rousseau utilizou este termo em francês, em 1777, significando uma forma 

de sentir “impregnada de espontaneidade instintiva e mesmo de violência passional. 

Esses sentimentos opunham-se às regras do classicismo que a França forjara e 

exportara por toda a Europa” (PORTINARI, 1989, p.84).  

As críticas ao racionalismo cartesiano e a imaginação, em detrimento da lógica, 

são sintomas vindos dos intelectuais alemães, embora a França tenha sido o grande 

centro de difusão do romantismo.  

O ballet La Sylphide “abrangia todos os componentes do romantismo: 

localização exótica, amor infeliz, perseguição de um ideal jamais conquistado, 

predomínio do sobrenatural, o destino consumado na morte” (PORTINARI, 1989, 

p.87). 

A habilidade de dançar nas pontas, aguçando a imaginação para leveza da 

bailarina tornou-se obrigatória, desde então. Além disso, Taglioni lançou moda e foi 

ousada ao utilizar um tutu romântico, traje que a deixava de ombros e costas nuas, o 

corpete justo e a saia, de várias camadas, mostrando as pernas abaixo dos joelhos 

(PORTINARI, 1989). Esta é a memória que guardam, até hoje, da “bailarina” e ficou 

registrada na história a partir deste ballet. Cabe ressaltar a importância dada as 

mulheres nos papéis para a dança a partir de então. 

Precisou quase uma década para que outro ballet tivesse tanta repercussão 

quanto foi La Sylphide. A estreia de Giselle data de 1841. “É a obra mestra absoluta, 

que sintetiza de forma admirável todas as aspirações técnicas, dramáticas” 

(CAMINADA, 1999, p.139) que serviu e ainda serve de inspiração para remontagens 

por várias companhias de dança mundo afora, até os dias atuais.  

Com Giselle o ballet francês começa seu declínio. A Rússia, há muito tempo, 

importava talentos da Ópera de Paris tornando-se o foco principal para os novos 

bailarinos e mestres de dança. A Escola Imperial Russa, criada em 1738 pela 
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imperatriz Ana Ivanovna recebia o patrocínio da coroa fornecendo subsídios para o 

nascimento de uma nova tradição: o ballet russo.  

Tendo a Rússia sob os holofotes dos bailarinos, a Ópera de Paris perde suas três 

grandes bailarinas: Maria Taglioni, Fanny Elssler e Carlota Grisi. Ao deixar a França, 

as bailarinas francesas optam por uma carreira internacional para alcançar sucesso em 

outros países, entre eles, a Rússia. 

Os mestres estrangeiros, que marcam o início do ballet russo 

 

(...) vão contar com excelente material humano, “dotado de uma 

predisposição natural para a dança”, conforme sublinhou Didelot. O 
patrocínio imperial incentivou a vinda do que a França e a Itália 

tinham de melhor em matéria de professores, coreógrafos e intérpretes 

cuja contribuição será do máximo relevo. A passagem de figuras 
como Maria Taglioni, Lucile Grahn, Fanny Elssler, Jules Perrot, 

Carlotta Grisi, Saint-Léon, entre outras, refinou cada vez mais o gosto 

do público, sendo determinante também para a formação de artistas 
russos. (PORTINARI, 1989, p.101).  

 

A Rússia ganha destaque, no romantismo, para o desenvolvimento do seu ballet 

apropriando-se do que a França e a Itália tinham de melhor: seus mestres e seus 

bailarinos. Este período é fecundo em produções artísticas na dança que fazem parte, 

até hoje, dos repertórios de grandes companhias.  

Coube a Marius Petipa, a partir de 1869, criar o repertório que faria da Rússia o 

expoente do ballet romântico e se espalharia pelos ballets do mundo todo. Os mais 

conhecidos são: Dom Quixote, La Bayadère, A Bela Adormecida, O Lago dos Cisnes, 

O Quebra-Nozes.  

Sem desmerecer os outros nomes que fizeram da Rússia um grande celeiro 

artístico de formação de bailarinos e mestres, cabe ressaltar este espírito romântico o 

qual irá perdurar no ensino do ballet clássico que chega ao Brasil. 

Esta breve introdução não pretende dar conta de séculos de transformação da 

história do ballet de corte, até o ballet dos dias atuais. O texto trata, apenas, de uma 

pequena ambientação ao mundo ballet, considerando que o objeto desta pesquisa é 

uma Instituição Escolar, cuja origem é a dança clássica.  
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Por este motivo, resgata-se da história alguns acontecimentos que viriam a 

transformar a educação do ballet de corte em ballet clássico. Além disso, as escolas de 

ballet tiveram origem nesta mesma história.  

 

1.3 AS ESCOLAS DE BALLET: SABERES E TERMINOLOGIAS  

O termo “escola” utilizado nas escolas históricas, assim como nas escolas de 

ballet
50

 refere-se a “uma categoria que se relaciona a uma espécie de corrente de 

pensamento ou de práticas relativas a determinado campo de saber ou de ação 

humana” (BARROS, 2012, p.14), diferente de quando a palavra é aplicada a uma 

edificação escolar ou a uma Instituição Escolar.  

Dominique Julia (2001) ao tratar da concepção de escola, coloca em evidência 

que “a escola não é somente um lugar de transmissão de conhecimentos, mas é, ao 

mesmo tempo e talvez principalmente, um lugar de inculcação de comportamentos e 

de habitus” (JULIA, 2001, p. 14), ou seja, ela é um lugar de produção de uma cultura 

específica, a cultura escolar. Para Julia (2001) a cultura escolar é um “conjunto de 

normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de 

práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses 

comportamentos” (JULIA, 2001, p. 10).  

Barros (2012) afirma que uma escola é caracterizada por um programa de ação, 

“uma determinada identidade que se forma” através de certas escolhas.   

 

(..)´escola  ́é um conceito que se refere à adoção de um ´programa´ em 

comum, à criação de certos meios de intercomunicação e de difusão 

externa das ideias e trabalhos dos seus membros, ao esforço de 

reconhecimento recíproco entre os participantes da escola, à formação 
de um grupo e de uma identidade própria. (BARROS, 2012, p.32). 

 

 

                                                             
50

 Escola de ballet. Os termos “escola inglesa”, “escola russa”, “escola italiana” serão encontrados 

neste texto para denominar a escola de ballet a qual pertencia determinada pessoa, conteúdo ou 

programa, de acordo com a definição de BARROS (2012), utilizada neste parágrafo.  
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Por “escola” Caminada e Aragão (2006) tomam o significado
51

 do termo de 

Mário de Andrade: “determinada concepção técnica e estética de arte, seguida por 

vários artistas” (CAMINADA; ARAGÃO, 2006. p.15). As autoras afirmam que a 

técnica do ballet clássico por ser complexa e abrangente necessita de muito 

conhecimento dos seus mestres. Esses conhecimentos envolvem, não somente, a parte 

da técnica do ballet, com seus passos e nomenclaturas, mas todos os elementos que 

estão inseridos na técnica da dança clássica como a psicologia, a antropologia, a 

anatomia, entre tantas outras ciências que são abordadas “de maneira desatenta ou 

como um simples detalhe” durante as aulas. (CAMINADA; ARAGÃO, 2006. p.19). 

 

1.3.1 Escolas de ballet 

Pode-se deduzir que a interdisciplinaridade está imbricada nos estudos do ballet 

clássico - e das danças em geral - e os “muitos conhecimentos” referem-se a várias 

áreas do saber e, não somente, à área da dança. 

Considerando que não foi apenas uma escola de ballet que formou a identidade 

dos bailarinos no Brasil e no mundo, deve-se reconhecer esta linguagem particular do 

ballet clássico, em seus tempos históricos para compreender como ele chegou aos 

nossos mestres e alunos. 

“Para ensinar ballet clássico é necessário aprendê-lo, mais do que isso amá-lo, 

tornar orgânicos sua natureza, seus meios de expressão, submeter-se à sua escola” 

(CAMINADA; ARAGÃO, 2006. p.14). Por este motivo é necessário compreender sua 

linguagem, seus vocábulos e suas origens históricas. 

De acordo com Caminada (2008, p.2) o ballet clássico trabalha com a 

progressão vertical e horizontal para o desenvolvimento de sua técnica.  

 

Para o resto da vida o corpo se submeterá a seqüências lógicas e 

anatômicas de exercícios. O corpo é preparado para executar a técnica 

do ballet através dos exercícios realizados com apoio da barra. Esses 
exercícios serão levados para o centro onde, gradativamente, o 

                                                             
51

 Nesta pesquisa, a definição do termo “escola” de Barros (2012), Caminada; Aragão (2006) e Julia 

(2001) são complementares. 
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elemento principal, a própria dança, é introduzido. A dança se realiza 

na sua plenitude ao final da aula.    

A lógica da construção do ballet pode ser bem exemplificada também 
pelo paralelismo em que se baseiam seus exercícios, pela adoção do 

en dehors como fator fundamental de elegância e estabilidade e sobre 

as cinco posições dos pés, elementos primários, dos quais partem e 

para os quais retornam todos os exercícios e movimentos. A par disso, 
a técnica do ballet contempla todo o corpo, da cabeça aos membros 

inferiores e superiores, incluindo os dedos das mãos. Os exercícios do 

ballet trabalham a busca da verticalidade, o alongamento, a extensão, 
a flexão, a impulsão, o controle, a coordenação, etc., tendo o sentido 

estético e artístico como objetivo final. (CAMINADA, 2008, p.4-5). 

 

As bases do ensino da dança clássica são universais, segundo Caminada (2008, 

p.5) apesar da diversidade das escolas, as quais podem adotar movimentos e exercícios 

diferentes.  Para exemplificar: a escola de Vaganova adota quatro arabesques
52

 no seu 

método de ensino e a escola inglesa (Royal Academy of Dancing) adota três. Apesar 

destas diferenças, a terminologia arabesque e o movimento que lhe dá significado é 

idêntico em qualquer escola que tenha o ensino de ballet.  Foi a preservação da 

terminologia na língua francesa que permitiu este tipo de universalização dos 

movimentos da dança clássica. 

Por mais que o ensino da dança clássica seja considerado universal, há sete 

métodos (CASTRO, 2013) ou escolas legitimadas conhecidas: 

I) Escola Francesa, criada no reinado de Luis XIV (1643-1715). 

II) Escola Russa, também conhecida como Método Vaganova, fundada pela 

professora Agrippina Vaganova (1879-1951). 

III)  Escola Dinamarquesa, também conhecida como Método Bournonville, fundado 

pelo professor e coreógrafo August Bournonville (1805-1879).  

                                                             
52

 Arabesque – “arabesco. Uma das poses básicas do ballet, que tira o seu nome de uma forma de 
ornamento mourisco. No ballet, é uma posição do corpo, apoiado numa só perna que pode estar na 

vertical ou demiplié, com a outra perna estendida para trás e em ângulo reto com ela, e os braços 

estendidos em várias posições harmoniosas criando a linha mais longa possível da ponta dos dedos da 

mão à dos pés. Os ombros devem ser mantidos retos em frente à linha de direção. O método Cecchetti 
usa cinco principais arabescos. A escola russa, Vaganova, quatro e a escola francesa, dois. Os 

arabescos são geralmente empregados para concluir uma frase de passos, tanto nos movimentos lentos 

do adagio como nos movimentos vivos e alegres do allegro” (ROSAY, 1980, p.32). 
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IV) Escola Italiana, conhecida, também, como Método Cecchetti, fundado 

pelo professor Enrico Cecchetti. 

V) Escola Inglesa, conhecida como Método Royal Academy of Dance (R.A.D.), 

fundado pelo editor da revista “Dancing Times”, Philip Richardson (1875-

1963). 

VI) Escola Americana, conhecida como Método Balanchine, fundado pelo 

professor e coreógrafo George Balanchine (1904-1983). 

VII) Escola Cubana, conhecida como Método Cubano, fundado pelos 

bailarinos Alicia Alonso (1920-) e Fernando Alonso (1914-2013). 

 

I) Escola Francesa 

A renomada Ópera de Paris foi criada pelo rei Luis XIV, em 1669, denominada 

Academie Royale de Musique (Academia Real de Música). Desta escola, nascem os 

grandes mestres de dança que se espalham pelo mundo. 

Charles Louis Beauchamps, diretor da Academia Real, tem um papel decisivo 

quanto à elaboração da técnica da dança clássica, definindo as cinco posições dos pés 

para o ballet.  

Os princípios de Beauchamps, assim como as normas da época, estabelecem à 

dança uma organização que pretendia ser reconhecida universalmente: “Seu sistema 

tende à beleza das formas, à sua conformidade a um cânone fixo e, consequentemente, 

a sua rigidez”. (BOURCIER, 1987, p.116) 

De acordo com Bourcier (1987), Beauchamps se baseia em dois aspectos 

primordiais para o desenvolvimento da técnica: o virtuosismo como consequência 

natural da primazia da forma sobre o conteúdo e a regularidade que dita a repetição e 

leva ao endurecimento do movimento, ameaçando a inspiração e a imaginação. 

Os historiadores lembram, ao falar de Beauchamps que ele não deixou nenhum 

texto de sua autoria. A partir da publicação de seu aluno Raoul-Auger Feuillet, 

Choréographie ou Art de noter (1700), Beauchamps apresenta uma queixa diante do 

Conselho do rei para pedir reparos sobre seus ensinamentos. Quatro anos haviam se 

passado até a queixa de Beauchamps. No mesmo ano (1704), o Conselho toma 
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providências para reparar os danos do autor e o reconhece como “autor e inventor” dos 

caracteres empregados por Feuillet (BOURCIER, 1987, p.119). “(...) por volta de 

1674, por ordem do rei, Beauchamps “escrevia” um sistema já essencialmente 

estabelecido – por ele mesmo – de passos, pois era o coreógrafo oficial, cuja intensa 

atividade nos é comprovada por muitas composições”. (BOURCIER, 1987, p.119). 

 

Beauchamps trabalha a partir dos passos de dança de corte, 

atribuindo-lhes uma beleza formal, uma regra dentro da qual se fixa a 
via de sua evolução. Em suma, trata-se de tomar um movimento 

natural, levá-lo ao máximo de seu desenvolvimento, ao mesmo tempo 

em que se o torna, forçosamente, artificial. (BOURCIER, 1987, 
p.118). 

 

Dois exemplos de movimentos utilizados por Beauchamps são o entrechat, um 

sobressalto, posteriormente, denominado pas battu e o grand jeté, um grande salto em 

que exigia o disfarce de esforço indicando leveza.  

O sucessor de Beauchamps na direção da Ópera foi seu ex-aluno Louis 

Guillaume Pécourt (1651-1729) que manteve a tradição do mestre. 

Após a morte de Pécourt, Nicolas Blondy (1675-1739) torna-se o próximo 

mestre de ballet. O pai de Nicolas era cunhado de Beauchamps e dançarino na 

Academia. O tio de Blondy foi seu professor de dança e, naturalmente, o sobrinho 

entra na Ópera de Paris até assumir a sucessão de Pécourt. Nicolas Blondy era 

admirado pela execução dos seus battus (pequenos saltos, rápidos e batidos). 

Outro aluno de Pécourt, Jean Ballon (1676-1739) sucede Beauchamps como 

compositor dos ballets do rei. Ballon também era filho de um dançarino da Academia 

e entrou muito jovem (em 1691) para a companhia oficial. Jean Ballon era estimado 

pela beleza das suas elevações e facilidade nos saltos, de onde origina o termo ballon 

no ballet indicador das mesmas características deste bailarino.  

A sucessora da primeira bailarina mulher da Companhia Oficial foi Marie 

Thérèse Perdou conhecida como Subligny (1666-1736). Ela sucedeu a senhorita La 

Fontaine (1655-1738) reconhecida como aquela que abriu caminho para as mulheres 

dançarem nos espetáculos. 
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Muitos foram os coreógrafos, mestres de dança e bailarinos da Ópera de Paris 

que colaboraram a disseminar a escola francesa. Todos eles contribuem para 

compreensão da história do ballet. Nesta tese, não cabe, portanto, reescrever sobre a 

história de cada um deles.  

A Escola da Ópera de Paris (Paris Opera Ballet School) funciona em conjunto 

com o ensino fundamental e médio. São seis níveis de ensino de ballet aberto a 

meninas e meninos. O curso tem característica multidisciplinar. Além das diferentes 

aulas de dança (clássica, de caráter, contemporâneo, jazz e folclore), oferece 

disciplinas adicionais em música, mímica, teatro, direito do entretenimento, história da 

dança, anatomia e preparação física. O estudante que optar por estudar e morar fora do 

campus é obrigado a completar seus estudos pelo menos até os 16 anos, enquanto 

estiver matriculado na escola de ballet. (ÓPERA NACIONAL DE PARIS, 2016).  

  

II) Escola Russa 

A escola russa será melhor explicada por ter influenciado diretamente o ensino 

da dança clássica brasileira, especialmente, a curitibana
53

.  

Os termos “método Vaganova”, “escola russa”, ou “escola Vaganova” 

apresentam o mesmo significado
54

 e estão relacionados à autora do livro de ballet 

“Fundamentos da Dança Clássica”, Agrippina Yakovlevna Vaganova (1879-1951) que 

ficou conhecido como a escola russa. 

Cabe lembrar que a Escola Imperial da Rússia foi fundada pela imperatriz Ana 

Ivanovna em 1738. O núcleo de formação do ballet russo tem sede em São 

Petersburgo. (PORTINARI, 1989, p.102). 

A Escola Imperial funcionava em regime de internato com o curso de dez anos 

de duração. Mestres estrangeiros e russos “estabelecem uma tradição pedagógica que, 

em 1934, será codificada por Agrippina Vaganova” (PORTINARI, 1989, p.102). 

                                                             
53

 Apesar desta influência russa no início do ensino da dança clássica em Curitiba, a Escola de Dança 

do Teatro Guaíra se reconhece como “escola francesa” de ensino. 
54

 Nesse caso, “método” e “escola” têm o mesmo significado. Assim como é possível encontrar 

“método” ou “técnica” como sinônimos em alguns livros: técnica da dança clássica russa, ou método 

russo.  
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A partir de 1889, o recém-inaugurado teatro Mariinsky torna-se o principal 

teatro para o ballet e, posteriormente, ganha o nome de Kirov, assim como sua 

companhia oficial de ballet. 

Outra companhia de ballet de reconhecimento internacional, vinda de Moscou 

tem o nome de Bolshoi. Portinari (1989) afirma que o italiano Filipo Beccari começa a 

dar aulas em um orfanato para 64 crianças, em 1773. Estas seriam o embrião do futuro 

ballet Bolshoi. Apenas após a revolução de 1917, quando Moscou volta a ser a capital 

da Rússia, o Bolshoi alcança a projeção internacional. A contribuição estrangeira ao 

ballet russo continua no século XIX com o mestre Marius Petipa “que fará a glória do 

ballet russo” (PORTINARI, 1987, p.103). O francês Arthur Saint-Léon (1821-1870) 

foi mestre do ballet Imperial de São Petersburgo de 1859 a 1869, antes do seu sucessor 

Marius Petipa.  

Saint-Léon
55

 teve a ideia de: 

 

(...) dar à dança uma forma de notação, a estenocoreografia, com o 

objetivo de fixar as combinações de passos, tal como os compositores 

fazem com as notas musicais, permitindo repetição sem falha de 

memória. Publicou um manual sobre o assunto em 1852, mas obteve 
mínima repercussão. (PORTINARI, 1987, p.97). 

 

Apesar de tantos antecessores, com tratados e manuais para especificar as 

danças, o ballet ficou conhecido com a bailarina e professora Vaganova e seu método 

de ensino de dança, a partir do século XIX. 

O livro de Vaganova “Fundamentos da Dança Clássica” foi publicado em 1934 

e, desde então, fica “evidente que a sua importância vai muito além dos limites de um 

livro didático” (SILVÉRIO, 2015, p.19). Vaganova conseguiu, ao longo de sua 

carreira como bailarina, selecionar as características particulares da maneira russa da 

dança clássica, a qual se diferenciava da plástica afetada e decorativa da escola 

francesa e da carência poética e de conteúdo da escola italiana. Dessa forma, 

                                                             
55

 À Saint-Léon é dado o crédito da criação de Copélia, ballet relembrado e dançado até os dias atuais. 

Copélia teve sua estreia em 25 de maio de 1870, na Ópera de Paris. 
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Vaganova tenta encontrar meios mais efetivos de formação para os bailarinos da dança 

clássica. 

Silvério (2015, p.26) afirma que, a partir do seu livro “Fundamentos da Dança 

Clássica”, o método de ensino Vaganova foi, definitivamente, considerado como 

patrimônio de todo o teatro de bailados soviéticos.  

Algumas características do método russo eram: o rigoroso planejamento do 

processo de ensino, a dificuldade considerável dos movimentos (exércice) e a 

aspiração em ensinar para as bailarinas uma abordagem racional de cada movimento 

(CHISTYAKOVA, 2015, p.26). Além da execução dos movimentos, as alunas eram 

obrigadas a anotá-los com a finalidade de saber o objetivo de cada passo e de saber 

ensiná-los.  

A condição prévia mais importante para que se tivesse livre domínio corporal, 

segundo Vaganova tratava da colocação firme do tronco, resultando em boa postura e, 

consequentemente, capacidade essencial para o trabalho de movimentos mais 

complexos. 

Outro cuidado ao qual Vaganova se preocupava, tratava da atenção dada aos 

braços que deveriam servir, não somente, para dar um efeito de “enfeite”, mas que 

pudessem ajudar, ativamente, os movimentos trabalhando sua funcionalidade. Por 

conta disso, a técnica de Vaganova facilitou o aperfeiçoamento e as possibilidades dos 

giros.  

Christyakova (2015) afirmou que Vaganova não acreditava que o método 

escrito em 1934, fosse imutável. Ao contrário, sabia que como todo movimento 

humano, seu sistema pedagógico iria ser modificado e enriquecido, através da prática 

artística de suas alunas.  

Vaganova preocupava-se com o tempo dos movimentos, em relação à música. 

Cada movimento era descrito de forma decomposta, de acordo com o tempo musical. 

Em seu último prefácio escrito em vida, na terceira edição do seu livro, 

Vaganova diz: 
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Na 3ª edição do meu livro “Fundamentos da Dança Clássica” são 

introduzidos complementos, correções e também se acrescenta um 

exemplo de aula com acompanhamento musical. 
A terminologia francesa, de costume na dança clássica, (...) é 

inevitável, por ser internacional. Ela está para nós assim como o latim 

está para a medicina; acabamos tendo que utilizá-la.  

O italiano Cecchetti, que lecionou nos últimos anos de sua vida na 
Inglaterra, fazia uso dessa mesma terminologia, que é uma língua 

estrangeira tanto para ele, quanto para os seus alunos, em uma só 

frase: ela é absolutamente internacional e aceita por todos. Apesar de 
que agora mesmo trarei uma ressalva: nem todas as nossas 

denominações coincidem com as denominações utilizadas pelos 

franceses.  

Já por várias décadas a nossa dança se desenvolve sem uma relação 
direta com a escola francesa. Muitos termos caíram no desuso, alguns 

sofreram mudanças e, por fim, foram introduzidos novos termos pela 

nossa escola. Mas isso são apenas variações do mesmo sistema único 
e universal da terminologia da dança. [Neste caso, a dança clássica – 

ballet] (SILVÉRIO, 2015, p.31) [sem grifo no original]. 

 
 

Vaganova, de acordo com Silvério (2015) explica a relação do corpo no espaço 

e o esquema que utiliza para determinadas poses utilizadas no ballet: 

 

Para a demarcação do grau de giro do corpo, eu transcrevo o modo de 

demarcação do “Alfabeto de Movimentos do Corpo Humano”, de 

Stepanov
56

, mas dou ao esquema dele uma interpretação mais comum:  

pareceu-me mais cômodo trocar a numeração, então eu adotei o 
seguinte esquema: 1, centro do proscênio; 2, canto à direita na frente 

de quem dança; 3, centro da parede à direita, e assim por diante. 

O método de anatomia de medir o nível de desvio dos braços e das 
pernas, marcando os graus do ângulo que os braços e pernas formam 

em relação ao eixo vertical do corpo, eu transcrevi do livro citado 

acima de Stepanov. (SILVÉRIO, 2015, p. 32-33). 

 

O esquema apresentado, a seguir está separado em “a” que representa o local do 

corpo no espaço, sendo o ponto “1” a frente deste espaço, com o corpo voltado para 

esta frente e o ponto “5” as costas do bailarino. 

   

                                                             
56

 Vladimir Ivanovich Stepanov (1866-1896). “Concebeu um sistema de notação coreográfica no 

século XIX, o L´alphabet des Mouvements du Corps Humain largamente utilizado para registrar 

grandes obras coreográficas. O sistema de Stepanov codificou os movimentos da dança com notas 
musicais, permitindo que obras fossem remontadas em nossos dias. O diagrama compreendia pontos 

enumerados de 1 a 8, dispostos em círculos imaginários”. In: KOTAKA, Regina. Balés Ilustrados: 

Uma Enciclopédia para Dança Clássica – Volume 1. Curitiba: Regina Kotaka, 2016. 
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FIGURA 6 - VAGANOVA - ESPAÇO 

 

Fonte: SILVÉRIO, 2015, p. 33. 

 

Sobre a estrutura da aula Vaganova dizia: “a própria aula não se desenrola na 

proporção total de uma vez: primeiramente o exércice na barra, depois no centro, 

adagio e allegro”. (SILVÉRIO, 2015, p.35). Toda aula de ballet, conhecida 

mundialmente, mantém esta mesma estrutura, começando por exercícios na barra, 

depois no centro. Por último, os deslocamentos no espaço que podem variar entre 

saltos, giros, baterias, piruetas ou a combinação destes movimentos. 

 

III) Escola Dinamarquesa 

Esta escola é conhecida como Método Bournonville ou Escola Dinamarquesa 

de ballet devido ao mestre e coreógrafo August Bournonville (1805-1879). 

Apesar da escola dinamarquesa levar o nome de Bournonville, sua origem 

começa com Vicenzo Galeotti (italiano), aluno de Noverre (francês). Assim, a escola 

francesa e italiana têm total influência sobre o método dinamarquês de ballet. 

Os Bournonville, pai (Antoine) e filho (Auguste) seguiam os ensinamentos de 

Galeotti.  Auguste Bournonville, a quem é dado o crédito de ter difundido a escola 

dinamarquesa, foi aluno de Vicenzo Galeotti, de seu pai Antoine Bournonville e de 

Auguste Vestris: “O estilo acadêmico francês constitui-se na quintessência da 

linguagem coreográfica de Bournonville e da própria escola dinamarquesa, que se 
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formou e se afirmou sob sua liderança, ainda que sobre as bases já estabelecidas por 

Galeotti” (CAMINADA
57

, 2008). 

 

No Royal Danish, a dança acadêmica de tradição francesa e de origem 
italiana sofreu um processo de purificação e de estilização técnico-

expressiva na qual Bournonville imprimiu sua própria personalidade, 

reconhecível em seu equilíbrio e em sua articulada riqueza de 
composição, em seu nobre e luminoso lirismo romântico distante de 

qualquer introspecção, concebido com uma sutil claridade feliz e 

alegre, no cuidado pelo perfeito refinamento na execução de cada 

passo, valorizado pelo relevo da ½ ponta, pela ligeireza e pela 
facilidade do ballon carente de qualquer aparência de virtuosismo 

espetacular. Reconhecível também na valorização da dança masculina, 

técnica e expressivamente valorizada, onde se exige domínio absoluto 
de baterias e de grands jetés e se observa uma menor utilização dos 

braços, tanto na aula quanto na criação coreográfica, além de um 

exigentíssimo trabalho de pés. (CAMINADA, 2008). 

 

O estilo da escola dinamarquesa foi preservado por Christian Johannson, aluno 

de Auguste Bournonville. Arnold Haskell (1945, p.187-88) afirma que o estilo de 

Bournonville é, talvez, o mais antigo ainda vivo, no qual perdura a essência do charme 

francês que se perdeu para a própria França.  

 

IV) Escola Italiana 

É conhecida como Método Cecchetti ou Escola Italiana, de acordo com o nome 

de um grande mestre italiano, Enrico Cecchetti (1850-1929). Antes de Cecchetti, Jean 

Dauberval (1742-1806), Salvatore Vigano (1769-1821), Carlo Blasis (1797-1878) e 

Giovanni Lepri (1836-1890) influenciaram a escola italiana de ballet. (FOSTER, 

2010). 

Carlo Blasis, natural de Nápoles foi aluno de Jean Dauberval (Caminada, 2008), 

e trabalhou com Salvatore Vigano, ambos mestres de dança, os quais influenciaram 

                                                             
57

 CAMINADA, Considerações Sobre o Ensino do Ballet Clássico – Parte 5. (online). Blog Mundo da 

Dança. 2008. Disponível em:  

<http://www.mundodadanca.art.br/2011/04/consideracoes-sobre-o-ensino-do-ballet_4524.html> 
Acesso em 16 de maio de 2015. Sobre essa referência é importante ressaltar que o texto de Caminada 

(2008) foi encontrado em um site com o endereço <elianacaminada.net>, o qual não está mais 

disponível para pesquisa.  
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suas ideias. Blasis retirou-se dos palcos cedo, por motivos de saúde e publicou seu 

primeiro tratado de dança, em 1820, denominado Traité élémentaire théorique et 

pratique de l´art de Danse (Tratado elementar teórico e prático da arte da Dança). 

Neste tratado, Blasis abordou vários aspectos sobre o ensino do ballet, desde a 

coordenação dos braços, dos pliés às piruetas, do adágio ao allegro dando enfoque na 

vivacidade e na expressividade do movimento (CAMINADA, 2008). 

 

Para Blasis, o adágio representava o cume da arte de um bailarino. 

Através dele, Blasis classificou os bailarinos em: trágico, o bailarino 

nobre de hoje, viril, majestoso, sóbrio, refinado e esteticamente 
associado às imagens de Apolo ou de Antínoo; e em demi-caractére, o 

bailarino talhado para danças características, campestres, rústicas, 

satíricas, onde ele admitia uma figura mais atarracada. (CAMINADA, 

2008).  

 

Carlo Blasis conhecia anatomia e tratou de modificar algumas regras 

acadêmicas, sugerindo modificações como: ângulos mais estéticos com a introdução 

do épaulement; a barra como elemento auxiliar nos primeiros exercícios da aula. 

Incluiu os sapatos de ponta e a estética da elevação que favoreciam o padrão de beleza 

dos ballets românticos. (CAMINADA, 2008). 

 

Daí, para sempre, a sapatilha reforçada na ponta ficou fazendo parte 

inconfundível da dança acadêmica feminina, estrutura tão nítida dele 

quanto as gazes e tutus brancos, leves e etéreos que aposentaram os 
velhos trajes empetecados. (CAMINADA, 2008).  

 

Caminada (2008) afirma que Enrico Cecchetti, assim como Carlo Blasis é 

lembrado como um dos maiores nomes entre os mestres italianos. Cecchetti herda da 

escola italiana o valor atribuído aos saltos, às baterias e a concepção didático-

pedagógica de Blasis. Cecchetti dizia que a principal característica de um professor 

experiente seria, em primeiro lugar a sua escola, a alma de seu conhecimento pessoal. 

(CAMINADA, 2008). 

 

As formas que utilizou para a execução dos changements, assemblés, 
fouettés e ballottés hoje denominados simplesmente "italianos", 

ficaram famosas. Na verdade, seus ensinamentos foram incorporados 
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pelos grandes métodos de ensino da atualidade, sem exceção. 

(CAMINADA, 2008). 

 

V) Escola Inglesa  

É conhecida como Método Royal Academy of Dance (R.A.D.) e um de seus 

fundadores foi o editor da revista “Dancing Times”, Philip Richardson (1875-1963) 

que organizou uma reunião com profissionais da dança, em 1920.  

 

A Royal Academy of Dance (RAD) foi fundada em 1920, no 

Trocadero Restaurant Picadilly, em Londres, por um pequeno grupo 

de eminentes profissionais da dança. Philip Richardson, então editor 
da revista The Dancing Times, juntamente com este grupo, composto 

por líderes do balé europeu: Adeline Genée (Escola Dinamarquesa), 

Tamara Karsavina (Escola Russa), Lucia Cormani (Escola Italiana), 

Eduoard Espinosa (Escola Francesa) and Phyllis Bedells (Escola 
Inglesa), trataram da pobre qualidade e má organização do ensino da 

dança na Inglaterra, e isso revelou a urgência de organizar uma 

associação que cuidasse de transformar essa situação. (COSTA, 2011, 
p.2-3). 

 

A reunião de profissionais da dança, na Grã-Bretanha, em 1920 e a criação de 

uma Associação inglesa que tratasse sobre o ensino do ballet clássico fizeram com que 

o método R.A.D. fosse adaptado à cultura local, “transformando-o, oficialmente, no 

modo inglês de ensinar balé clássico” (COSTA, 2011, p.3).  

Os ingleses criaram várias mídias para disseminar o método através de um 

material específico, o qual só é liberado aos profissionais (pagantes) que querem ser 

certificados. Hoje, o método R.A.D. tem professores em 79 países.  

Em Curitiba, o Stúdio D é um dos exemplos de escola que está afiliado ao 

método da Royal Academy of Dance e dispõe de testes específicos para 

profissionalização através deste método. 

 

VI) Escola Americana  

A Escola Americana foi difundida pelo professor e coreógrafo George 

Balanchine (1904-1983) e pode, também, ser denominada de Método Balanchine. 
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Realmente, ninguém traduziu melhor em dança o temperamento de 

um povo do que o fez o russo Balanchine. Todo o sentimento de auto-

suficiência e espírito desportista daquela América foi compreendida 
por ele e expressada em sua escola e sua obra.  (CAMINADA, 2008). 

 

Caminada (2008) aponta alguns detalhes sobre a aula de Balanchine, os quais 

deram origem ao método americano de ensino com características próprias para as 

posições dos braços, das mãos e dos saltos. Um texto bem exemplificado que merece 

ser replicado, e não, reescrito: 

 

O port-de-bras deve apresentar um sentido de liberdade que traduza 

auto-suficiência e auto-estima. Os braços se cruzam na 3ª posição nos 
port-de-bras (como se estivéssemos tirando um pullover) e as mãos 

devem ter permanente flexibilidade.  

As mãos mostram os cinco dedos de maneira acentuada e devem ser 

livres na sua movimentação e os grands-pliés sobem de uma vez, sem 
paradas nítidas no demi-plié.  

Os saltos devem pousar cuidadosamente no chão e para tanto  passam 

pela ½ ponta. Em todos os movimentos em que o calcanhar tenha 
saído do chão, ao retornar, ele não deve encostar totalmente no chão. 

Essa característica de Balanchine acentua a velocidade da execução 

dos movimentos e contrasta fortemente com a concepção de 
Vaganova, em que o demi-plié profundo é acentuado, buscando-se, ao 

colocar o calcanhar no chão, não apenas alongar o tendão de Aquiles, 

mas também favorecer a altura dos saltos. Ou seja: o bailarino de 

Balanchine dança numa velocidade muito superior ao russo; em 
compensação, o bailarino formado pelo método Vaganova tem saltos 

muito mais altos, o que, obviamente, exige um tempo maior de 

execução.  
Os quatros arabesques são os mesmos adotados por Vaganova. 

Contudo, Vaganova não acentua o deslocamento do ombro para 

sugerir a ideia de oposição, de cruzamento entre tronco e quadris, 

marcantes no estilo Balanchine. Os cotovelos não devem estar 
esticados além do limite atendendo assim à individualidade de cada 

anatomia. A cabeça permanece alta, em postura de autoestima, e o 

braço é colocado rigorosamente à frente do nariz. No arabesque o 
quadril é mantido acentuadamente aberto. O pescoço deve estar 

natural, sem esforço aparente e a compensação do corpo para levantar 

a perna não é usada. 
O eixo central do corpo é sempre a referência da direção da perna e do 

braço em arabesque. Por isso mesmo, as pernas nas direções devant e 

derrière são usadas com cruzamento acentuado.  

A maîtresse que ilustra as aulas no método de Balanchine  chama  a 
atenção para que os movimentos sejam executados pensando-se em 

cada um no momento em que estão acontecendo. Não se deve 

sacrificar um movimento em função da dificuldade do movimento 
seguinte. 

Os attitudes derrière, na posição effacé, não são tão alongados que 

formem um ângulo oblíquo como os russos; tampouco são tão 
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encurtados que formem um ângulo reto como os ingleses. O attitude 

devant deve ser bem cruzado e por conseqüência só será en dehors 

dentro da medida do sensato e do possível.  
Antes de concluir esse ensaio gostaria de frisar um elemento muito 

presente na didática de ensino de Balanchine. Ele usou as aulas para 

introduzir trechos dos ballets que integram o repertório de sua 

companhia. Vaganova pouco coreografou, mas ela menciona a 
importância de serem ensinadas nas aulas trechos de variações de 

ballets de repertório. (CAMINADA, 2008). 

 

VII) Escola Cubana  

Conhecida como Método Cubano foi fundada pelos bailarinos Alicia Alonso 

(1920-) e Fernando Alonso (1914-2013). É o método mais recente de ballet, 

encontrado nos dias atuais. 

 

A escola cubana, muito mais recente, foi desenvolvida a partir da 

grande influência que os russos exerceram em seu país [Cuba], e na 

experiência pessoal de Alicia Alonso, sua figura mais mítica, nos 
Estados Unidos como figura principal do American Ballet Theatre. 

Alonso e uma equipe de mestres da dança, respeitando as 

características biofísicas do povo cubano, se impuseram ao mundo 

pela excelência dos bailarinos que produziram em pouco tempo. 
(CAMINADA, 2008. [sem grifo no original]). 

 

Retomando estes saberes pode-se emprestar a concepção de Kotaka (2016), 

sobre o aprendizado da dança clássica: 

 

O aprendizado da dança clássica é cumulativo, nada é descartado ou 
simplificado, tudo fica registrado [no corpo] e é constantemente 

revisitado. Essa superposição de saberes é o que nos leva ao exercício 

da arte. (KOTAKA, 2016, p.13. [sem grifo no original]). 

 

Um dos saberes fundamentais para aqueles que estudam o ballet trata da 

terminologia específica dos movimentos. Desde a primeira aula, o aluno toma 

conhecimento do nome de alguns movimentos e posições da dança clássica, 

estipulados pelo idioma francês. A princípio, a linguagem pode parecer sem sentido, 

porém, é com o tempo de prática que os termos singulares do ballet vão ganhando 

significado no corpo e na memória de cada dançarino. 
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Por tais razões, é de suma importância abordar a terminologia da dança clássica 

que, por si só, tem elementos suficientes para a escrita de muitos livros.  

Regina Kotaka (2016) consegue de forma didática explicar termos e vocábulos 

do ballet, no primeiro volume da enciclopédia da dança clássica com ilustrações feitas 

pela própria autora. Para evitar a repetição destas explicações, abordar-se-á, nesta tese, 

o nome dos movimentos sem a explicação de cada um deles. 

As primeiras escolas de dança criadas no Brasil, em 1927, tanto no Rio de 

Janeiro quanto em Curitiba têm sotaque russo (Queiroz, 2010), até meados dos anos 

1940. Tanto os programas de ensino quanto à identidade do ballet carioca e curitibano, 

originam-se com os professores Maria Olenewa (1927-Rio de Janeiro) e Tadeu 

Morozowicz (1927-Curitiba) que têm a mesma formação nos ballets da Rússia.   

Somente nos anos 50 é que o Brasil começou a ter sua identidade “própria” no 

ballet com a mistura de ensinamentos de várias escolas e métodos. 

Flávio Sampaio (2007) afirma que no Brasil não se tem uma “escola” de ballet 

definida, considerando que os brasileiros foram agregando os ensinamentos daqueles 

que chegavam de fora, cada um com seu método e escola definidos.  

 

Aprendemos o método que Vaganova criou na Rússia, a Escola 
Francesa tradicional, um pouco do método criado por Cecchetti, 

alguma coisa dos ensinamentos de Bournonvile, a Escola Inglesa do 

Royal Academy of Dancing e o método que Balanchine criou na 
América. Portanto qualquer informação sobre metodologia ou 

terminologia de ballet no Brasil deverá reunir conhecimentos sobre 

todos esses métodos. O que perdemos pela falta de um estilo próprio, 

ganhamos em profusão de conhecimentos e em versatilidade. 
(SAMPAIO, 2007, [s.p]). 

 

Para melhor compreensão das origens do ensino de ballet no Brasil, é 

indispensável conhecer as particularidades da sua linguagem que serão abordadas a 

seguir, no final deste capítulo. 

 

(...) Se desde a Antiguidade as atividades expressivo-motoras já foram 

consideradas entre as mais educativas, entre nós parece consenso 

considerá-las instrumento didático na escola e na vida social 
indispensável à interdisciplinaridade tão almejada e defendida pelos 

pedagogos. (CAMINADA; ARAGÃO, 2006. p.13). 
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Cabe lembrar que a Academie Royale de Danse é considerada a primeira escola 

de ballet acadêmico
58

 por ser a primeira tentativa de estruturação técnica e estética da 

dança clássica, criada por Luís XIV, em 1661, propagando a dança entre homens, 

mulheres e classes sociais menos favorecidas. 

Caminada (2008) afirma que a primeira figura de mestre de dança que se tem 

registro foi o rabino Hacén Bem Salomon, responsável em 1313 por ensinar cristãos 

uma dança em volta dos altares.  A tradição de mestres judeus para o ensino da dança 

seguiu-se após o rabino, entre eles Guglielmo Ebreo de Pesaro e Antonio Cornazano 

que escrevem tratados de dança nos anos 1400
59

.  

 
Coube aos maestros [mestres de dança] submeter a dança a regras 

disciplinares compatíveis com a seriedade requerida pelos senhores 

burgueses, donos do dinheiro, recém aristrocratizados e que por isso 
mesmo desejavam aumentar a distância que os separava de uma 

origem que não era nobre. (CAMINADA, 2008, p.2. [Sem grifo no 

original]). 

 

Segundo Caminada (2008), o mestre de dança Cesare Negri escreve um tratado 

de dança chamado Grazie d´Amore intitulado, posteriormente, Nuova inventioni di 

balli que aconselhava alguns cuidados quanto ao movimento dos joelhos e dos pés. Os 

joelhos deveriam manter-se esticados e os movimentos dos pés precisavam manter-se, 

ligeiramente, abertos para fora, isto é, en dehors, terminologia utilizada até hoje no 

ballet clássico: “Com Negri teve-se notícia da primeira escola de ensino de dança para 

nobres” (CAMINADA, 2008, p.2). 

Uma das primeiras particularidades da linguagem do ballet trata dessa estética 

dos pés e das pernas voltados para fora utilizando o termo en dehors.  Seu significado 

indica “(...) o posicionamento em que as pernas e os pés devem apresentar sua face 

interna (medial) para o espectador, efetuando uma rotação externa da articulação 

                                                             
58

 O ballet clássico era também denominado ballet acadêmico por estar dentro da Academie Royale. Os 

termos “ballet”, “ballet acadêmico”, “ballet clássico”, “dança acadêmica” são encontrados em alguns 
livros como sinônimos, assim como os termos “academia” e “escola”. 
59

 Ver capítulo 1 – Origens históricas do ballet, sobre os tratados de Guglielmo Ebreo de Pesaro e 

Antonio Cornazano. 
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coxofemoral de até noventa graus” (KOTAKA, 2016, p.31).  Silvério (2015), ao 

traduzir Vaganova, aborda este assunto como “posição das pernas” e não “posição pés 

e pernas”, considerando que a estética dos pés tem origem na rotação externa das 

pernas, como descrito por Kotaka (2016). 

 

Os movimentos rotativos da perna, seja formando as posições básicas 
dos pés, seja desenhando um círculo, assim como os giros no chão e 

no ar em torno de um eixo vertical, sobre uma ou sobre ambas as 

pernas, tanto em deslocamento quanto no mesmo lugar, são definidos 
pelos conceitos de en dehors (para fora – um movimento ou giro no 

sentido contrario ao da perna de base) e de en dedans (para dentro – 

um movimento ou giro no sentido contrário ao da perna de base). 
No ballet, os conceitos de en dehors e de en dedans sustentam a 

definição de todos os movimentos de giro dos pés, das pernas e do 

corpo. (...) O conceito en dehors muito mais do que um determinante 

estético, é um fundamento básico sobre o qual se construiu a técnica 
do ballet. (CAMINADA e ARAGÃO, 2006. P.15-16 [sem grifo no 

original]). 

 

 

FIGURA 7 - POSIÇÃO DAS PERNAS - VAGANOVA 

 

Fonte: SILVÉRIO, 2015. p. 47 

 

 

 Quanto às formas de apoio do pé de base, os termos pied a plat, sur la demi-

pointe e sur la pointe são utilizados. Sendo que: 

  - Pied a plat é quando toda a superfície do pé fica apoiada em contato com o 

chão.  
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 - Sur la demi-pointe significa sobre a meia ponta. “posição alcançada a partir da 

extensão do tornozelo, onde apenas as falanges dos três primeiros dedos repousam 

sobre o chão. A meia ponta surgiu pela vontade das bailarinas em diminuir o contato 

com o solo (...)”. (KOTAKA, 2016, p.46).  

 - Sur la pointe é quando os três primeiros dedos se apoiam sobre o solo. “A 

aquisição das pontas reduz o contato com o solo e os ângulos formados pelo corpo, 

indo ao encontro da estética linear da dança clássica”. (idem). 

Quanto à forma de apoio do pé de ação encontra-se o termo: 

- Pied point tendu: “posição do pé esticado ou pantiflexão que consiste em 

abaixar o pé mantendo-o alinhado em maior eixo com a perna, distanciando o 

calcanhar do chão”. (idem, p.47). 

 

FIGURA 8 - PIED POINT TENDU 

 

Fonte: KOTAKA, 2016, p.47 

 

  Dentro da terminologia da dança clássica, de acordo com Kotaka (2016), os 

movimentos podem ser classificados em:  

a) posições do corpo;  

b) poses;  

c) movimentos do corpo;  

d) movimento dos braços;  

e) movimentos das pernas e  

f) passos de ligação.  
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As posições do corpo referem-se às posições dos pés, dos braços e do corpo e 

das pernas separadamente. 

As posições dos pés, abordadas anteriormente, referem-se às cinco posições 

estipuladas por Beauchamps e tem o nome de: primeira, segunda, terceira, quarta e 

quinta, posição.  

 Quanto às posições dos braços, cada escola ou método adota um significado 

diferenciado. De qualquer modo, as posições dos braços, embora com variações entre 

métodos, podem ser nomeadas de primeira a quinta posição, assim como os pés. Cabe 

ressaltar que há variações não só no método quanto na própria posição do braço. Por 

exemplo, na escola de Enrico Cecchetti há variação na quarta posição, podendo ser: 

quarta posição en avant ou quarta posição en haut. A seguir, a figura mostra a quarta 

posição de Cecchetti en avant, do lado esquerdo e a quarta posição en haut, do lado 

direito. 

 

FIGURA 9 - VARIAÇÃO DA QUARTA POSIÇÃO DE BRAÇOS. CECCHETTI 

 

Fonte: KOTAKA, 2016, p.55 

 

 Quanto às posições do corpo e das pernas em conjunto, a terminologia da dança 

clássica utiliza: à la seconde, de face ou en face. As posições cujos termos são 

quatrième, croisé, effacé e écarté podem ser tanto à frente ou atrás. (devant ou 

derrière). 
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A figura a seguir mostra um exemplo de uso destes termos: 

 

FIGURA 10 - CROISÉE E EFFACÉE 

 

Fonte: SILVÉRIO, 2015. p.55. 
 

 

FIGURA 11 – ÉCARTÉE 

 

Fonte: KOTAKA, 2016, p.64
60

. 

 

                                                             
60

 A figura com o número 1 refere-se ao ecartée devant (à frante) e a figura número 2 refere-se ao 

ecartée derrière (atrás). Ilustrações da autora Regina Kotaka (2016). 
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Outras pequenas posições do corpo e das pernas bem conhecidas na dança 

clássica são: Attitude e Arabesque. 

Vaganova diferenciava o método francês, russo e italiano ao representar a 

posição attitude. Segundo ela, a escola italiana conservava as costas e o tronco retos. A 

grande diferença entre o mesmo movimento na Rússia e na França era a colocação dos 

ombros, afirmando que o método russo daria maior estabilidade aos giros. 

(SILVÉRIO, 2015). 

 

FIGURA 12 - ATTITUDES EFACÉES 

 

Fonte: SILVÉRIO, 2015, p.111. 

 

 
FIGURA 13 – ATTITUDE CROISÉ DEVANT 

 

Fonte: KOTAKA, 2016, p.69 
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FIGURA 14 - PRIMEIRO ARABESQUE
61

 

 

Fonte: KIRSTEIN, 2011, p. 106 

 

 

A seguir outras terminologias utilizadas para movimentos no ballet, já 

codificadas: 

c) Movimentos do corpo: Épaulement, Souplesse 

d) Movimento dos braços: Port de Bras 

e) Movimentos das pernas: Os movimentos das pernas são inúmeros, portanto, os 

nomes aqui apresentados baseiam-se na Enciclopédia de Dança Clássica de Regina 

Kotaka (2016): 

- Passos básicos: plié, elevé, relevé 

- Movimentos das pernas sem deslocamento: dégagé,  

- Movimentos das pernas: Petit Battement e suas variações (tendu, jeté, fondu, pour 

batterie, soutenu, sur le cou de pied, battu, frappé); Battement e variações (retiré e 

developé) e Grand Battement e variações (Jeté, Jeté Pointé, Jeté Balancé ou en 

Cloche, Jeté en Balançoire, Jeté Tombé, Jeté Enveloppé ou Raccourci, Jeté 

                                                             
61

 O primeiro arabesque é igual nas escolas francesa, italiana e russa. 
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Développé, Jeté em Rond, Jeté en Demi Rond, Jeté Retenu); Rond de Jambe e 

variações. 

f) Passos de ligação: 

Alguns exemplos de terminologias para passos de ligação: Chassé, Coupé, Glissade, 

Échappé, Flic-Flac, Pas de bourré, Pas de basque. 

Além dos saberes embricados na terminologia da dança clássica, compreendem-

se as várias escolas de dança como métodos a serem aplicados neste tipo de ensino. O 

método ou escola (russa, francesa, inglesa, etc.) a ser adotado pode ser único ou 

combinado, isto é, toma-se emprestado alguns conceitos (saberes, terminologias) de 

uma escola agregado a outra.  

 Conforme o que foi exposto, percebe-se a importância em compreender as 

particularidades das escolas de dança clássica que se transformaram em métodos de 

ballet a serem aplicados. Além disso, percebe-se a língua francesa como um saber 

fundamental para o reconhecimento dos movimentos. 

Ao tratar da terminologia da dança clássica, nela está inserido outros saberes 

como: a correta posição do corpo, como se posicionar no espaço, como posicionar pés 

e pernas de acordo com cada movimento, além de cada movimento tratar, direta ou 

indiretamente, do equilíbrio, da flexibilidade, da coordenação motora
62

, da memória e 

tantos outros quesitos. 

Estes saberes são encontrados na maioria das disciplinas do Curso de Danças 

Clássicas do Teatro Guaíra que se davam como práticas corporais, dentro de um 

espaço (sala de aula) amplo e específico, com barras, linóleo e piano. As disciplinas de 

ordem teórica, isto é, que poderiam ser ministradas em um espaço com carteiras e 

mesas, parecido com salas de aula do ensino regular começam a aparecer somente na 

década de 1970, como a de História da Dança, por exemplo. 

O autor Wagner Rosa (2009) em sua dissertação intitulada: “A Encenação em 

Situação de Ensino e Aprendizagem: uma contribuição pedagógica possível” aborda a 

encenação como parte do processo de ensino e aprendizagem através de aulas de ballet 

                                                             
62

 Temas serão abordados no capítulo 4. 
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em uma escola de Londrina. Embora a dissertação não trate de uma instituição escolar 

de dança, o autor corrobora para as pesquisas acerca do espetáculo como prática 

pedagógica explorando “o conceito e as relações possíveis da encenação e a sua 

prática em situação de ensino e aprendizagem de arte na Escola” e “analisa tal prática 

pedagógica e suas implicações na formação e capacitação do estudante, com as 

contribuições advindas da leitura das mais diversas linguagens presentes na Arte do 

Espetáculo Vivo” (ROSA, 2009, p.15).  O autor conclui que sua dissertação pode 

“contribuir para uma reflexão acerca da encenação como prática pedagógica, 

oferecendo-se a professores e artistas-pesquisadores uma ferramenta que possa ser útil 

para conduzir projetos e iniciativas outras no Ensino de Arte em nossas escolas” 

(ROSA, 2009, p.16).  Como já foi mencionado, a dissertação se trata de um projeto 

dentro de uma escola de ensino regular, mas é possível sugerir que essa reflexão possa 

ser estendida a insituições escolares de dança. 

Por este motivo as apresentações (encenações- espetáculos) do Curso de Danças 

Clássicas são consideradas não só como a culminância das práticas pedagógicas, mas 

como uma prática pedagógica fundamental para o processo de ensino e de 

aprendizagem de uma instituição escolar da área da dança. Estas exibições públicas 

referem-se ao resultado de um processo semestral ou anual das técnicas e práticas 

pedagógicas adotadas, em um espaço pré-determinado (teatro, escola, ginásio, entre 

outros). Nesse sentido compreende-se as apresentações do Curso de Danças Clássicas 

como o ápice e a demonstração do esforço coletivo dos envolvidos em cada 

espetáculo.  

O Curso de Danças Clássicas, por estar alocado no Teatro Guaíra fazia as 

apresentações de seus alunos nos auditórios Salvador de Ferrante e Bento Munhoz da 

Rocha, alocados neste teatro. A facilidade em utilizar os recursos do Teatro Guaíra, 

desde palco, iluminação e equipe técnica corroborava para dar maior experiência 

prática à formação dos alunos – bailarinos do curso de dança. 

 

 



2 MONTANDO O CENÁRIO  

 

A cidade de Curitiba, na primeira metade do século XX dava sinais de 

urbanização e crescimento. Alguns serviços como comércio, água e esgoto, iluminação 

pública se expandiram (TRINDADE, 1996), assim como os espaços públicos 

diversificaram-se em novas praças, parques e salas de espetáculo.  

De acordo com Posse e Castro (2012), a década dos anos 1920 na cidade de 

Curitiba vivia pela riqueza oriunda da atividade de exportação da erva-mate e da 

madeira. A madeira (Araucaria Brasiliensis) aumenta sua exportação, especialmente, a 

partir da Primeira Guerra (1914-1918). “A partir de 1924, aumenta o fluxo de 

comercialização do café no norte do Paraná, substituindo a exportação da erva mate 

beneficiada, que se reduzia acentuadamente” (POSSE; CASTRO, 2012, p.127). 

Em 1920, dos mais de 78 mil habitantes na cidade (78.986), os estrangeiros 

somavam mais de 11mil (11.612). 

 

Curitiba, início do século; uma cidade onde se tornam cada vez mais 

evidentes os sinais de modernização. (...) A Rua Quinze de 
Novembro, artéria central da cidade, recebe nivelamento e a simetria 

de passeios em mosaico; perdendo seu antigo aspecto provinciano
63

. 

(TRINDADE, 1996, p.19).  

 

A modernização da cidade fez com que a população crescesse e se modificasse 

“apresentando uma feição europeia que a presença significativa do imigrante ajuda a 

construir” (TRINDADE, 1996, p.20). De acordo com Wosniak (2008) entre as etnias 

que faziam parte da composição cultural e identidade do Paraná estavam: os alemães, 

os ucranianos, os poloneses, os italianos, os holandeses, os portugueses, os japoneses 

entre outros. Por este motivo, a dança na cidade de Curitiba desenvolveu-se nesse 
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 De acordo com Toeffler (2009) a cidade de Curitiba no final do século XIX e inicio do século XX 

possuía pouco mais de cinquenta mil habitantes. Era uma cidade com características ainda 
provincianas com casas de madeira. Lampiões faziam a iluminação noturna. Não havia nem calçadas e 

nem ruas pavimentadas.  O mesmo autor afirma que em 1911 com a propagação da luz elétrica pela 

cidade e a pavimentação de ruas e calçadas. “(...) os bondes, antes abertos e puxados por animais 
foram substituídos por bondes elétricos e fechados oferecendo mais conforto e segurança a seus 

passageiros; as carroças começaram a disputar espaço com os automóveis, os quais começaram a ser 

importados pelos barões do mate (TOEFFLER, 2009, p.50)”. 
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mesmo contexto, com uma identidade cultural “híbrida”. Canclini (1997) define 

“cultura híbrida” a partir dos processos socioculturais onde estruturas ou práticas antes 

existentes de forma separada se combinam para gerar novas estruturas e práticas.  

Assim, há uma combinação das práticas dançadas e celebradas pelos imigrantes 

europeus com as práticas da sociedade curitibana
64

.  

Contudo, as atividades culturais não estavam entre as iniciativas apoiadas pelo 

governo, nas décadas de 1920 e 1930. A preocupação de gerenciamento estadual 

estava voltada para o desenvolvimento urbanístico, ou seja, a cultura estava restrita aos 

espaços construídos, como uma biblioteca, uma universidade e os espaços de lazer. Os 

grupos de dança eram restritos às ações isoladas e com iniciativas próprias (RIZZO, 

2011).  

Apesar de não haver apoio do governo para uma cultura que não representasse 

apenas o aspecto urbanístico da cidade, havia interesse de algumas mães em colocar 

suas filhas para aprender dança, nesse caso, o ballet. O ballet em Curitiba chega à 

cidade com o polonês Tadeu Morozowicz, no final dos anos 1920 e cria a primeira 

escola de dança do Estado. 

Antes de falar de dança ou escola de dança em Curitiba, torna-se imprescindível 

tratar da história de Tadeu Morozowicz. No final dos anos 1920 não só o ballet fazia 

parte da sua educação, mas todo seu acervo de estudos artísticos, culturais e 

referências familiares trazidos da Europa.  

Cabe ressaltar sobre os estudos de Tadeu Morozowicz na Polônia e na Rússia, 

antes de chegar a Curitiba pela primeira vez em 1925,  

 

Que grande emoção foi viver o momento histórico dos Grandes 

Ballets Russos, onde as criações nunca excedidas de Massine, Lifar, 

Fokine, Petipa
65

, eram repassadas aos talentos de Nijinski, Pavlova e 

                                                             
64

 Os grupos folclóricos que até hoje existem na capital são um exemplo dessa hibridação. O folclore 

imigrante é acolhido na cidade. Alunos imigrantes e não imigrantes compartilham culturas. As 
apresentações de grupos folclóricos são, hoje, motivo de muitos espectadores na plateia. 
65

 Massine, Lifar, Fokine, Petipa – nome de grandes coreógrafos do período romântico do ballet. 

Trabalharam com Serguei Diaghilev, empresário e responsável pela estética dos ballets russos. 
Massine, Lifar, Fokine e Petipa foram responsáveis pela formação de bailarinos e coreógrafos. Para 

saber mais: CAMINADA, Eliana. História da Dança: Evolução Cultural. Rio de Janeiro: Sprint, 

1999. 
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Karsavina
66

. Tadeu estava lá respirando a era de ouro da história da 

dança, espectador e personagem de transformações turbulentas que 

afetaram a vida de povos e de nações e bem assim sua arte, momento 
em que surgiu entre outros a grande Isadora

67
, musa de pés descalços, 

que veio para contestar comportamentos rígidos e tradicionalistas 

implantados numa sociedade frívola e superficial, mas rígida e 

inflexível. (MOROZOWICZ, 2000, p. 54). 

 

A citação acima retoma uma das memórias de Tadeu Morozowicz68 publicada 

no livro de Milena Morozowicz, sua filha
69

. O livro Destino Arte deixa evidente a 

relevância do início da educação em dança, através do ballet na cidade de Curitiba.   

As memórias do professor Tadeu Morozowicz são, extremamente, importantes 

para que a história da educação em dança em Curitiba não se perca de suas origens. 

 

2.1 O BALLET A CAMINHO DE CURITIBA 

Tadeu Morozowicz nasce em 24 de abril de 1900 em Varsóvia. O pai de Tadeu 

Morozowicz, diretor de teatro deixa sua mãe, Natalia, viúva que perde mais dois 

filhos, dos cinco, devido “a forte epidemia de escarlatina que assolou Varsóvia” 

(MOROZOWICZ, 2000, p.35). A vida obrigou a mãe de Tadeu, a colocá-lo em um 

colégio interno.  

 

 

                                                             
66

 Nijinski, Pavlova, Karsavina – grandes bailarinos russos. Nijinski filho de bailarinos, de origem 
polonesa. Nomeado “deus da dança” pela sua técnica extraordinária. Pavlova e Karsavina bailarinas de 

Serguei Diaghilev, durante a era dos ballets russos. Para saber mais: KOCHNO, Boris. Diaghilev and 

the Ballet Russes. Harper & Row: Nova York, 1970.  
67

 Isadora Duncan - Conhecida como a precursora da dança moderna. Ao negar a estética da dança 

clássica, ousou tirar os sapatos de ponta e a dançar de pés descalços Para saber mais: MARKESSINIS, 

Artemis. Historia de la Danza desde sus Orígenes. Librerías Deportivas Esteban Sanz Martier, 

S.L.:Madrid, 1995.  
68

 Para saber mais sobre a vida e as memórias de Tadeu Morozowicz consultar: MOROZOWICZ, 

Milena. Destino Arte: três gerações de artistas. Curitiba: M.Morozowicz, 2000. 
69

 Ressalta-se que as únicas fontes encontradas sobre Tadeu Morozowicz referem-se às memórias de 
sua filha Milena Morozowicz, através do seu livro Destino Arte e suas entrevistas dadas às revistas e 

aos jornais locais. Algumas de suas alunas conversaram, informalmente, com a pesquisadora 

confirmando os fatos descritos. Embora não seja usual confiar em um único autor, Milena 
Morozowicz demonstrou, durante toda a pesquisa, enorme consideração e confiança à pesquisadora a 

qual decidiu manter os fatos históricos registrados nesta tese. Afinal, não foram todas as pessoas que 

demonstraram tamanho acolhimento. 
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(...) ter uma criança junto de si não foi fácil; demasiado ativo, 

inquieto, curioso e interessado em tudo que se relacionava ao teatro, 

eu tão criança ainda me esgueirava e escondia, nas coxias70 e na caixa 
de ponto71, revelando mais que meu interesse, na verdade um 

chamamento para o teatro. Natalia (sua mãe – sem grifo no original) 

entendeu e aceitou que não seria bom para a criança ainda pequena 

ficar sendo levada de um lugar a outro e participar da vida de artista 
que era incerta e difícil. Internou-me por isso na Escola de Ballet da 

Ópera de Varsóvia (...). (MOROZOWICZ, 2000, p.55-56).  

 

A Escola de Ballet da Ópera de Varsóvia funcionava em conjunto com os 

cursos primário e secundário, assim como a Escola Imperial fundada em São 

Petersburgo
72

. Nesta escola, Tadeu Morozowicz teve sua primeira formação, no 

primário e nas artes. “Devo ressaltar que era muito importante aos que sonhavam ser 

atores terem a formação em ballet, a qual era transmitida com outros cursos regulares”. 

(MOROZOWICZ, 2000, p.36). 

Devido ao destaque do menino Tadeu na área artística, aos 12 anos, consegue 

autorização da mãe, Natália, para mudar-se para a Rússia e continuar seus estudos na 

Escola Imperial do Teatro Mariinsky, em São Petersburgo. “Desde as primeiras aulas 

notei que o ensino não era muito diferente daquele de Varsóvia, e pude acompanhá-las 

sem qualquer problema, cursando simultaneamente o ginásio73. Sentia-me em casa 

tendo conquistado a simpatia de colegas e professores” (MOROZOWICZ, 2000, 
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 Coxia – é qualquer espaço situado fora de cena, em que os atores aguardam sua entrada. Espaço 

conhecido como bastidor lateral, invisível ao público. “Espaço retangular em forma de caixa, fechado 

nos três lados e aberto na parte anterior, formando uma quarta parede frontal visível ao público através 
da boca de cena” (ARAGÃO, p.82, 2012). 
71

 Caixa de ponto – antigamente, no teatro, havia uma “caixa de ponto” colocada no centro do palco, 

na parte inferior, sendo pouco perceptível ao público, com uma pessoa dentro. Esta pessoa tinha todo o 
roteiro dos artistas, caso eles esquecessem sua fala ou marcação de palco. Assim, a caixa de ponto é o 

atual ponto eletrônico. De modo nada sutil, a pessoa que ficava dentro da caixa de ponto literalmente 

“soprava” ao artista o que ele deveria dizer e fazer. 
72

 Ver capítulo 1 - Escolas de Ballet: saberes e terminologia. 
73

 O ginásio, no Brasil, referia-se à primeira parte do ensino secundário até 1971. Saviani, (2008, 

p.301) explica que as “reformas Capanema, baixadas pelo ministro da Educação do Estado Novo 

Gustavo Capanema” são as responsáveis por organizar os ensinos primário e médio, sendo o “ensino 
primário de quatro anos, seguido pelo ensino médio [secundário] dividido em dois ciclos: o ginasial, 

com a duração de quatro anos, e o colegial, com a duração de três anos”. (SAVIANI, 2008, p.301).  

Em 11 de agosto de 1971, a Lei n. 5.692/71 aprovada no Brasil, unifica “o antigo primário com o 
antigo ginásio, criando o curso de 1º grau de 8 anos”. (SAVIANI, 2008, p.298). Pode-se observar que 

o ginásio a que se refere o professor Tadeu, era o ensino equivalente a idade de 12 anos. Comparando 

com o ensino hoje, no Brasil, seria o sexto ano do fundamental. 
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p.58)74. Por ser considerado talentoso, Tadeu Morozowicz logo foi colocado no corpo 

de baile de São Petersburgo apresentando-se com a companhia da cidade.  

A primeira Guerra Mundial começara e Tadeu com 14 anos, sentia-se, de certa 

maneira, protegido dentro do Colégio Imperial dançando com o Corpo de Baile de São 

Petersburgo. “O relâmpago infausto dava início a I Guerra Mundial. Embora isso não 

afetasse as aulas ou a minha vida, a angústia pairava no ar, oprimindo os corações. (...) 

Nervoso, esperava notícias de casa”. (MOROZOWICZ, 2000, p.58). 

Em 1915, durante a guerra, Tadeu Morozowicz termina o curso ginasial. Foi 

aceito no curso de Arte Dramática de Stanislaviski, em Moscou, e ao acabar o curso, 

após seis meses, volta para casa. “O caos indescritível desestruturou aquele grande 

país. Entretanto, nós, que morávamos em Kiev, tínhamos relativa tranquilidade, com a 

vida decorrendo normalmente”. (MOROZOWICZ, 2000, p.59). 

Apesar de Tadeu estudar em escolas que privilegiavam as artes, os saberes 

destas escolas não se limitavam ao ballet ou as artes. Em suas memórias Tadeu 

Morozowicz indica que estudava regularmente, como se estivesse cursando o ginásio 

aliado a uma formação artística. Situação esta, pouco provável nos dias atuais, onde a 

educação continua disciplinarizada, isto é, dividida em disciplinas, conteúdos 

específicos, deixando a arte, ainda, em segundo plano.   

No livro Destino Arte a filha de Tadeu, Milena Morozowicz (2000) relata 

muitas lembranças de seu pai e fatos conturbados vividos por sua família na I Guerra. 

Apesar disso, enquanto Tadeu Morozowicz frequentava o curso superior de 

coreografia da Escola Lange-Lenczewska, estudava arte dramática no estúdio de 

Stanislawa Wysocka, atuava no teatro russo de Solowce e apresentava-se como 

bailarino no Teatro da Ópera de Kiev. Tadeu estava com aproximadamente 18 anos, e 

a I Guerra acabara. Apesar dos percalços da I Guerra, Tadeu Morozowicz completa 

seus estudos, sempre se dedicando às artes, especialmente, ao ballet.  

Ao voltar à Polônia para ver sua família, a mãe e os dois irmãos, no final do ano 

de 1925-26, havia uma carta à espera de Tadeu Morozowicz, artista já consagrado na 
                                                             
74

 Entre os colegas e professores estava a irmã do famoso Vaslav Nijinski, Bronislava Nijinska. Para 

saber mais sobre Nijinski conhecido como o “Deus” da dança dos anos 1900, devido sua técnica 

apurada, ver: BUCKLE, Richard. Nijinski. A Life of Genius and Madness. Pegasus Books, 2012.  
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Europa. A agência de Berlim, que já o contratara uma vez, propôs uma tournée na 

América Latina com a Ópera de Milão. Ele deveria ir um mês e meio antes do corpo 

de baile, o qual fora cortado, devido aos altos custos da viagem para todos os 

membros. O coreógrafo e bailarino Pierre Michailowsky já estaria no Rio de Janeiro a 

sua espera para que pudessem montar a ópera e preparar os bailarinos. 

(MOROZOWICZ, 2000, p.101). “Nós poderíamos também realizar outros trabalhos 

por nossa conta enquanto aguardássemos no Rio de Janeiro a chegada do pessoal do 

Scala”. (MOROZOWICZ, 2000, p.101).  

Abaixo um trecho das memórias de Tadeu Morozowicz a caminho do Brasil: 

 

No dia 2 de abril de 1926, cheios de expectativas e com um certo 
temor a nos dominar, o do desconhecido, embarcamos no navio 

Lutetia, na França, em meio a adeuses, lágrimas, alegrias, uma bela 

orquestra tocando músicas maravilhosas, e nós75 trêmulos de emoção. 
Já no dia seguinte o comandante me propôs que o Duo Falmor76 se 

apresentasse nos três sábados da viagem, que duraria 17 dias, 

juntamente com outros artistas especialmente contratados para tal fim. 

Ofereceu-nos 15.000 francos pelas três apresentações, o que era muito 
dinheiro, e como aceitássemos deu-nos como bônus a mudança de 

nossa cabine para uma suíte de primeira classe, muito confortável, e 

todas as mordomias de bordo que desejássemos. (...) Havíamos 
chegado à terra da promissão! Ao Brasil, nação generosa que acolheu 

por gerações e gerações os estrangeiros que procuraram esse país com 

intuito de viver em paz, em harmonia com seu semelhante (...). O Rio 

de Janeiro me impressionou profundamente. Sua beleza esplendorosa, 
a generosidade de sua gente, a fartura de alimentos, a disponibilidade 

das pessoas. Nunca imaginava que pudesse existir um lugar assim, tão 

extraordinário! (MOROZOWICZ, 2000, p.108-110). 

 

Possivelmente, Tadeu Morozowicz referia-se à “paz” devido a I Guerra, durante 

a qual tinha vivido de perto e pela qual não gostaria mais de passar. Seus anos de 

adolescente foram de idas e vindas para manter-se estudando e dançando mesmo longe 

de sua casa, mas ainda assim, em terras mais próximas da família do que o Brasil. 

                                                             
75

 Tadeu Morozowicz refere-se a “nós”, sendo ele e sua parceira de dança, Sofia, a qual chamava de 

partenaire. 
76

 O Duo Falmor não era feito só de uma apresentação de dança, mas era como se fossem cenas de 
danças mescladas ao teatro, feita por Tadeu Morozowicz e sua parceira Sofia Faliszewska. Este duo já 

havia se apresentado em outros lugares da Europa com boas críticas. Ver mais em: MOROZOWICZ, 

Milena. Destino Arte: três gerações de artistas. Curitiba: M.Morozowicz, 2000. 
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A temporada do Scala de Milão, no Rio de Janeiro, durou três semanas. Tadeu 

Morozowicz, com uma carta de recomendação que trouxera da Polônia77, conseguiu 

fazer alguns contatos no Brasil com pessoas de grande prestígio na área artística. 

Desse modo, resolveu ficar no Rio de Janeiro com sua parceira de dança, Sofia 

Faliszewska. Além disso, souberam que os artistas brasileiros ganhavam muito bem. 

“Nós receberíamos 180 mil réis por dia, líquido, excluídas as comissões, e em apenas 

duas semanas de apresentações do duo nós ganharíamos o mesmo que receberíamos da 

ópera por dois meses de atuação”. (MOROZOWICZ, 2000, p.110).  

Nesta mesma época, ainda em 1926, Tadeu Morozowicz e Sofia Faliszewska 

conhecem a coreógrafa Maria Olenewa78, a qual contrata Sofia para um de seus 

bailados. Tadeu também é contratado e vai para São Paulo.  

Antes de chegar a Curitiba, O Duo Falmor faz uma tournée no Brasil devido 

aos contatos e apresentações já feitas no país. “Sabendo que Curitiba abrigava uma 

grande colônia de poloneses resolvemos ir para lá” (MOROZOWICZ, 2000, p.112).  

Antes de conhecerem a cidade, os jornais O Dia, A Gazeta do Povo e Diário 

entrevistaram Tadeu Morozowicz e Sofia Faliszewska, além de três entrevistas para os 

jornais poloneses: Lud, Switt e Gazeta Polska w Brazylji. 

O jornal Gazeta do Povo, de 20 de dezembro de 1926, traz a notícia: 

 

A Festa de Hoje no Guayra 
É hoje finalmente que se realiza no nosso principal theatro a brilhante 

festa artística promovida pela Sociedade Frederico Chopin, a 

esforçada agremiação presidida por madame Miske que tantos e tao 
belos torneios de arte tem proporcionado à nossa sociedade. 

(MOROZOWICZ, 2000, p.113). 

 

 

 

 

                                                             
77

 “Da Sra. Meta, esposa de Szpakiewicz recebi uma carta de recomendação para sua amiga de 

infância, ex bailarina solista do corpo de baile da Ópera de Varsóvia, que casara com um milionário 

brasileiro e fora viver no Rio de Janeiro, onde era diva da opereta. Seu nome: Janina Czaplinska.”  
Idem. p.101. 
78

 Maria Olenewa, aluna de Ana Pavlova foi pioneira no Brasil quanto à organização do ensino do 

ballet clássico, criando a primeira escola dentro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. 
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FIGURA 15 -  JORNAL DUO FALMOR 

 

Fonte: MOROZOWICZ, 2000, p.113 

 

 

Tadeu Morozowicz e Sofia Faliszewska desembarcam em Curitiba, cidade que 

já abrigava tantos imigrantes e como primeiro reconhecimento visitaram a Rua XV e a 

Praça Osório, “onde operários retiravam trilhos de bondes e calçavam as ruas. Foi ali 

que tiramos a primeira foto a ser enviada para minha mãe” (MOROZOWICZ, 2000, 

p.130). 

 

Os pontos de encontro localizados nos cafés e confeitarias, todos na 
Rua XV de Novembro (...) motivam o footing ou ao encontro de 

opiniões e debates mediados por poetas, intelectuais, políticos, 

literatos, jornalistas ou curiosos. Pode-se dançar na soireé oferecida 
nos salões “Elegante”, da “Hora Acadêmica”, da “Associação 

Comercial” e do “Clube Curitibano”. A boa música era ouvida nas 

praças, em grêmios, centros artísticos, conservatórios e institutos 

musicais, que realizavam audições, reuniões familiares e serenatas, ou 
ainda, em concertos e óperas trazidos até a capital para apresentações 

no Teatro Guaíra.  (POSSE e CASTRO, 2012, p.128). 
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FIGURA 16 - PRAÇA OSÓRIO. 1926 

 

Fonte: MOROZOWICZ, 2000, p.129. 

 

O segundo compromisso de Tadeu Morozowicz e Sofia Faliszewska fora ir ao 

consulado polonês com uma carta de recomendação da Associação dos Artistas 

Cênicos da Polônia. “Fomos recebidos com muita alegria, tendo ele (o cônsul da 

Polônia) destacado que éramos os primeiros artistas poloneses (sem grifo no texto 

original) a virem se apresentar no Paraná” (MOROZOWICZ, 2000, p.130). 

Conheceram o cônsul polonês Sr. Zbigniew Miszke e sua esposa Eugenia 

Miszke. Sra. Eugenia79 era uma pianista exemplar e presidente da Sociedade Musical 

Chopin, além de dar aulas de ginástica rítmica. Além destas duas figuras importantes 

na cidade, conheceram o Dr. Kossobudzki, proprietário de um semanário polonês e um 

dos fundadores e professores da Universidade do Paraná, o qual costumava reunir, em 

sua casa, intelectuais paranaenses.   

Apesar de Tadeu Morozowicz ter se mantido por algum tempo com recursos 

vindos da dança e de suas apresentações, precisava pensar em outra estratégia para 

continuar na cidade, pois tinha dinheiro para apenas dois meses. 

Assim, é neste impasse econômico e reflexivo de Tadeu que surge a primeira 

Escola de Ballet do Paraná, na Sociedade Thalia. Tadeu Morozowicz já conhecia bem 

                                                             
79

 Sra. Eugenia Miszke além de ser “boa pianista e amante das artes assumiu a posição de patronesse 

das artes em Curitiba e fundou a Sociedade Frederico Chopin que promovia espetáculos de arte em 
geral. Foi também ela que introduziu o método Dalcroze de Ginástica Rítmica, contratando para isso 

uma professora formada no Instituto de Ginástica Ritmica, do próprio Dalcroze, na Bélgica.” 

(MOROZOWICZ, 2000, p.131). 
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a cidade e nunca tinha ouvido falar em escola semelhante. Foi o Sr. Kossobudzki e sua 

Sra. Halina que apresentaram a Tadeu Morozowicz o presidente da Socidade Thalia, 

Sr. Nicolau Mader, “homem de formação cultural e interessado em teatro”.  

(MOROZOWICZ, 2000, p.141).  

Deve-se a Tadeu Morozowicz, imigrante polonês, o crédito de ser o fundador da 

primeira escola de ballet no Paraná, em 28 de outubro de 1927 e a segunda escola de 

ballet criada no Brasil. A primeira escola de ballet no Brasil fora criada por sua colega 

Maria Olenewa, dentro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 11 de abril de 

1927.  

 

2.2 EDUCAÇÃO POR MEIO DO BALLET EM CURITIBA: MEMÓRIAS 

“É uma boa ideia, pensei. Eu sabia que para abrir uma escola precisaria de 

muito dinheiro, e eu não o tinha. Talvez alguma sociedade se interessasse em investir 

nesse projeto.” (MOROZOWICZ, 2000, p.141). 

Desta forma, Tadeu conseguiu ser apresentado ao presidente da Sociedade 

Thalia pelo Dr.Kossobudzki80 e sua Sra. Dra. Halina. “As sociedades alemãs, fundadas 

em Curitiba, no século XIX, se destacaram na função de transmitir e preservar a 

herança cultural da terra de origem” (VECHIA, 2002, p. 1).   

De acordo com Vechia
81

 (2002) os imigrantes radicados em Curitiba buscavam 

reconstruir seu modo de vida das cidades de origem para que pudessem transmitir às 

novas gerações “os seus sistemas de ideias, sentimentos, hábitos, crenças religiosas, as 

tradições nacionais e as opiniões coletivas, empreendendo como que um „amplo 

projeto educacional´” (VECHIA, p.1).  

A mesma autora afirma que a educação (formal, não-formal, intencional ou não 

intencional) era promovida nas escolas, nos lares, nas igrejas e nas sociedades que os 

imigrantes faziam parte. 

                                                             
80

 Para lembrar: Dr.Kossobudzki era proprietário de um semanário polonês e um dos fundadores e 

professores da Universidade do Paraná, o qual costumava reunir em sua casa, intelectuais paranaenses.  
81

 VECHIA. A. As sociedades alemãs em Curitiba no século XIX: espaço de sociabilidade e de 
educação da juventude. In: II Congresso Brasileiro de História da Educação, 2002, Natal. Anais do II 

Congresso Brasileiro de História da Educação. Natal: Editora Núcleo de Arte e Cultura da UFRN, 

2002. 
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A influência formativa/educativa se realizava, portanto, em uma 

pluralidade de direções e se expressava em uma diversidade de 

modos. No âmbito da educação não-formal, emergiram diversos 
educadores em diversos lugares de convivências e recreação. 

(VECHIA, 2002, p. 1). 

 

O projeto de Tadeu Morozowicz que consistia em fundar uma escola de ballet 

dentro da Sociedade Thalia foi aceito com algumas condições. Caberia à Sociedade 

Thalia proporcionar-lhe os materiais necessários a uma escola de ballet como barras, 

piano, luz e um salão. Quanto ao professor Tadeu, caberia dar em troca o nome do 

curso de Curso de Ballet Thalia, além de oferecer desconto de vinte por centro nas 

mensalidades aos sócios e desenvolver um espetáculo anual de ballet. 

Mesmo sendo alertado pelo presidente Sr. Nicolau Mader que o professor 

Tadeu poderia encontrar dificuldades em viabilizar esta nova escola, disse-lhe que 

“com o tempo as pessoas compreenderiam o valor da arte da dança e aceitariam com 

naturalidade” (MOROZOWICZ, 2000, p.142) o curso de ballet. 

Após a divulgação nos jornais, três crianças de sete anos apareceram. As aulas 

começaram, duas vezes por semana, as segundas e quartas, às quatro horas da tarde, 

ainda com desconfiança de uma cidade provinciana que tentava se modernizar.  

 

Aos poucos a população começava a olhar a dança como manifestação 

artística adequada e não mais como imoralidade. Embora tenha sido 

um processo muito lento, aparecia de vez em quando uma ou outra 
aluna a mais. Não me deixei impressionar com isso, acreditando que 

conseguiria convencer as pessoas da necessidade de conhecer e 

cultivar a arte da dança que é uma das mais antigas e talvez a mais 

difícil de todas. Lutei sem esmorecer por esse ideal. 
(MOROZOWICZ, 2000, p.142). 

 

Tadeu Morozowicz, segundo depoimento de sua filha Milena82 nunca 

esmoreceu por este ideal. Lutou para que a dança fosse cultivada como arte e como 

educação por jovens e adultos. Pode-se dizer que para o Sr. Morozowicz a dança fazia 
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 MOROZOWICZ, Milena. Depoimento dado à autora. 26 de maio de 2016.  
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parte de uma educação completa para o ser humano, tal qual a que ele recebeu, quando 

era jovem, nas escolas que estudou.  

Anos depois da primeira divulgação do curso do prof. Tadeu Morozowicz, mais 

alunas começaram a chegar. A seguir, vê-se uma imagem, de 1938, das alunas 

posando para foto antes de uma dança de caráter, conhecida, hoje, simplesmente, com 

o nome de dança folclórica polonesa. 

 

FIGURA 17 – CZARDASZ, 1938 

 

Fonte: MOROZOWICZ, 2000, p.178. 

 

Nos próximos capítulos será possível observar que o nome “dança de caráter” 

aparece como sinônimo de “dança folclórica” no currículo do Curso de Danças 

Clássicas do Teatro Guaíra. A nomenclatura “dança de caráter” nem sempre se refere à 

dança folclórica polonesa, pode ser russa, ucraína, italiana, entre outras.  

Milena Morozowicz conta que o professor Tadeu não só ensinava a arte do 

ballet, mas abordava aspectos de história da dança e da música em seu curso, embora 

não fossem dadas como disciplinas separadas.  

O ensino do Curso de Ballet da Sociedade Thalia começara pequeno, com 

poucas alunas nos primeiros anos e dedicado aos alunos, cujos pais podiam pagar por 

esta educação, pois se buscava garantir uma formação que pudesse contemplar “não 
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apenas a inteligência e o espirito, mas também o corpo e os sentidos” (TRINDADE, 

1996, p.35), de acordo com o pensamento das escolas republicanas da cidade de 

Curitiba. 

O depoimento de Milena Morozowicz (2016) ressalta que as aulas de ballet do 

professor Tadeu não tinham intenção de formar bailarinos. “Era um curso amador, 

tanto é que quando os alunos se desenvolviam bastante, ele [Tadeu] sempre indicava 

para uma formação específica”. Ressalta-se que no início do curso, final dos anos 1920 

não havia nenhum curso de formação em ballet, em Curitiba.  

Tadeu Morozowicz tinha uma concepção bastante ampla sobre educação, não 

só como uma “arte”, mas como um tipo de “educação” para jovens e adultos. 

Concepção esta, que faz todo o sentido, atualmente. Ele já tentava implementar no 

ensino do ballet, noções, saberes e conhecimentos recebidos durante a sua formação, 

desde jovem, na estada nas escolas da Polônia e Rússia. 

Morozowicz abordava também, aspectos da História da Dança e da Música, 

conforme relatado por sua filha Milena. A “boa educação” das moças ou educação 

mais apurada ou refinada incluía, na época, o estudo e a aprendizagem do ballet, 

aperfeiçoando “a inteligência” e os sentidos, reforçando a visão de mundo das escolas 

republicanas da cidade de Curitiba, conforme Trindade (1996) em seu livro: Clotildes 

e Marias: mulheres de Curitiba na Primeira República.  

 

2.3 TADEU MOROZOWICZ: ANOS 1940 A 1950. 

Em meados dos anos 1940, o Curso de Ballet Thalia já tinha vários alunos e 

várias turmas. A maioria delas eram de meninas de classes mais abastadas, cujos pais 

podiam pagar o curso de ballet para uma educação mais aprimorada. As meias para 

ballet, ainda não existiam no Brasil e as sapatilhas vinham de São Paulo. Portanto, 

além do pagamento do curso anual, embora as sócias do clube tivessem desconto, 

havia gastos com o uniforme específico. Os fatos confirmam que a educação deste 

curso era para a elite curitibana, cujos pais podiam pagar pelo aperfeiçoamento de uma 

educação cultural e artística.  
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A foto a seguir data de 1948, na frente do palco do salão principal da Sociedade 

Thalia, espaço no qual as meninas faziam aulas. As alunas, que contabilizavam, 

aproximadamente, 105 meninas, estão dispostas das menores para as maiores, 

indicando que havia níveis mais e menos avançados. Todas estão vestidas com 

uniforme próprio para as aulas de ballet, e o professor Tadeu Morozowicz aparece ao 

centro, vestido de camisa e gravata, como costumava apresentar-se não só nas fotos, 

mas durante as aulas. É possível observar a ausência de meninos nas turmas de ballet, 

no ano de 1948. 

 

FIGURA 18 - ALUNAS DO CURSO DE BALLET DA SOCIEDADE THALIA. 1948 

 

Fonte: Acervo Pessoal Milena Morozowicz, 2016. 

 

A filha de Tadeu Morozowicz entrou no Curso de Ballet Thalia aos 13 anos e 

teve aulas com seu pai e com as professoras russas que o ajudavam. “Em 1947, quando 

comecei meus estudos de ballet, a fama de Morozowicz havia se espalhado. Frequentar 

a sua Escola tinha se tornado um complemento imprescindível à educação das jovens 

curitibanas” (MOROZOWICZ, 2000, p.151). A próxima foto (fig.19) mostra a menina 
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Milena acompanhada de sua amiga Liane, no palco da Sociedade Thalia, apresentando 

a coreografia “As Órfãs”. A cena trata de meninas órfãs pedindo esmolas nas ruas de 

Varsóvia, em pleno inverno.  Percebe-se a expressividade do movimento, não só no 

rosto das meninas, mas em todo corpo, um saber cobrado nas aulas e nas avaliações 

como sensibilidade rítmica e artística. 

 Milena Morozowicz lembra que: “Naquela época para que uma moça fosse 

bem educada, deveria participar do ballet Morozowicz.” (MOROZOWICZ, 2000, 

p.178 [sem grifo no original]).  

A entrevista de Milena para a revista do Thalia conta como ela, criança, via os 

ares culturais rondando a Sociedade Thalia e que tipo de educação passava por ali: 

 

Curitiba já possuía uma aristocracia que mandava seus filhos para 

estudar na Europa. Tadeu era uma homem elegante e culto. Ele trouxe 

para a [Sociedade] Thalia intelectuais da cidade.  
A Thalia que eu conheci desde criança era uma Sociedade de 

intelectuais...de pessoas cultas, de famílias cultas. Que entregavam 

suas filhas ao professor não apenas para fazer ballet, mas para receber 
uma educação formal. A criança recebia noções de música, de 

história, história da dança...e havia os Saraus Literários, um sábado 

por mês, onde hoje é o Salão Diamante, onde havia um piano de 
cauda. No salao de cima, outro piano era usado nas aulas de ballet. 

Para ali vinham os poetas paranaenses, os cantores, pianistas, 

violinistas, músicos em geral, atores. Esses saraus eram frequentados 

também pelas famílias. E, assim, começou a ser moldada a cultura 
paranaense dentro da Thalia, graças ao professor Morozowicz. 

(MOROZOWICZ
83

, 2015, p.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
83

 MOROZOWICZ, Milena. Entrevista dada à revista Thalia em janeiro de 2015. In: Revista Thalia, 

ano 4, n.11, jan. 2015.  



103 
 

FIGURA 19 - COREOGRAFIA AS ÓRFÃS. PRELÚDIO DE CHOPIN. 1947. MILENA 

MOROZOWICZ E LIANE ESSENFELDER 

 

Fonte: Acervo pessoal de Milena Morozowicz, 2016. 

 

O professor Tadeu Morozowicz era cada vez mais admirado pelas autoridades 

intelectuais e artísticas da cidade. Para comemorar os 25 anos da fundação do primeiro 

curso de ballet na cidade, no Jubileu de Prata do Curso de Ballet da Sociedade Thalia, 

o poeta e Presidente da Academia Paranaense de Letras, Otávio de Sá Barreto lhe 

escreve: 

 

Mestre Tadeu 

Neste seu festivo jubileu de prata artístico, até o milagre da velha pena 
do poeta, seu admirador e amigo de desenferrujar, aconteceu. 

E, aqui está ela, ligeira, leve, remoçada, para traduzir num relance 

sobre o papel a emoção que a data desperta no coração e na 

sensibilidade dos que, como seu amigo, tanto o querem. 
Tolo egoísmo, porém, o dos seus amigos! 

Você, hoje, como já de há muito, não pertence mais, apenas, ao 

círculo dos íntimos. 
Você é propriedade de todo o meio artístico de nossa cidade, que se 

orgulha do grande bailarino, do consagrado professor, do príncipe de 

nossos mestres do <ballet>. 
A persistência, o apurado e constante bom gosto, a proficiência e o 

amor com que Você tem sabido revelar a nobre e fina arte das 
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gerações que tem educado, constituem fulgente coroa de glórias, a 

consagrar-lhe o mérito. 

Que sua modéstia não se melindre! 
Saiba, porém, mestre, que Curitiba e o Paraná já o incluíram na galeria 

dos seus mais brilhantes e queridos artistas. 

Essa inscrição, automática, espontânea e sincera, a Você, outorga-lhe 

a justiça de ser um dos talentos que enriquecem a nossa história 
artística e, a nós, dá-nos a honra de assim o considerar. 

E, se isso afinal, pode valer como prêmio parece, ainda, que os 

verdadeiros beneficiários somos nós e não Você. 
Curitiba, outubro de 1952. 

De Sá Barreto84 (MOROZOWICZ, 2000, p.207). 

 

Além destas palavras que reconhecem o mestre e o artista, recebe em seus 

festejos o Governador Bento Munhoz da Rocha Neto e o Cel. Higino de Barros Lemos 

como mostram as fotos a seguir. 

 

FIGURA 20 - TADEU MOROZOWICZ E O GOVERNADOR BENTO MUNHOZ DA ROCHA 

NETO
85

 

 

Fonte: MOROZOWICZ, 2000, p.184 
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 BARRETO, Otávio De Sá. Palavras ao mestre Tadeu Morozowicz proferidas pelo Presidente da 

Academia de Letras do Paraná. In: MOROZOWICZ, Milena. Destino Arte: três gerações de artistas. 
Curitiba: M.Morozowicz, 2000, p.207. 
85

 Na comemoração dos 25 anos do ballet Thalia. 1952. (à esquerda). Cel. Higino cumprimentando o 

professor Tadeu no mesmo evento. (à direita). 
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Depois do Jubileu de Prata (1952) e o reconhecimento dos intelectuais da 

época, Tadeu Morozowicz fora convidado a coreografar as celebrações para o 

Centenário de Emancipação do Paraná, em 1953. 

 

O Curso de Ballet Thalia foi oficialmente conhecido como competente 

ao ser convidado pelo Governo do Estado para organizar a única 

empresa artística para as festividades do Centenário da Emancipação 
do Paraná, em 1953, quando apresentou em grande nível o ballet 

completo em três atos, <Copélia>, com elenco superior a cem artistas. 

(...) essa apresentação de gala foi assistida pelos membros do Governo 
Federal e pelo Governo do Paraná e de todos os demais Estados. A 

representação de Copélia foi repetida cerca de 30 vezes e foi a 

coroação compensadora pelos trabalhos e sacrifícios sofridos durante 
anos de contínuos esforços em prol do engrandecimento de nossa 

arte.86 (MOROZOWICZ, 1996). 

 

 

Para as celebrações do Centenário do Paraná, o professor Tadeu coreografou, 

além do ballet Copélia em três atos, apresentado no Colégio Estadual do Paraná, o 

desfile das etnias (ver imagens a seguir). Morozowicz foi responsável não só pela etnia 

polonesa, mas coreografou todo o desfile das etnias que celebraram o Centenário, além 

do espetáculo Copélia. 

 

FIGURA 21 - DESFILE DAS ETNIAS. 1953. CELEBRAÇÃO DO CENTENÁRIO DE 
EMANCIPAÇÃO DO PARANÁ 

 

Fonte: Acervo pessoal Milena Morozowicz, 2016. 
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 Divulgado no Programa de Espetáculo do Ballet Morozowicz. 11 de dezembro de 1996. Noite de 

ballet. 39º ano letivo. 
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FIGURA 22 - DESFILE DAS ETNIAS. 1953. CELEBRAÇÃO DO CENTENÁRIO DE 

EMANCIPAÇÃO DO PARANÁ 

 

Fonte: Acervo pessoal Milena Morozowicz, 2016 

 

FIGURA 23 - GOVERNADOR BENTO MUNHOZ DA ROCHA. BALLET COPÉLIA. 1953. 

CELEBRAÇÃO DO CENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DO PARANÁ 

 

Fonte: Acervo pessoal Milena Morozowicz, 2016 

 

FIGURA 24 - GOVERNADOR BENTO MUNHOZ DA ROCHA. BALLET COPÉLIA. 1953. 

CELEBRAÇÃO DO CENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DO PARANÁ 

 

Fonte: Acervo pessoal Milena Morozowicz, 2016 
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A foto a seguir, no ano de 1953, mostra o professor Tadeu Morozowicz ao lado 

das suas alunas, meninas, aproximadamente, 120 e alunos, rapazes, apenas 5. Embora 

as fotos fossem tiradas no mesmo ângulo, para mostrar todos os alunos, percebe-se a 

presença de rapazes nesta imagem, diferente da imagem anterior, a qual só mostrava 

meninas como alunas.  

 

FIGURA 25 - ALUNOS E ALUNAS DO PROFESSOR TADEU MOROZOWICZ, 1953
87

 

 

Fonte: Acervo pessoal Milena Morozowicz, 2016 

 

Devido a seus inúmeros contatos, incluindo o governador, possivelmente, o 

mestre Tadeu Morozowicz tenha contaminado a sociedade paranaense com sua 

educação e sua arte, através dos seus alunos e professores incluindo a primeira Escola 

de Dança Oficial do Estado. A professora Marlene Tourinho que aparece nesta última 

foto seria, futuramente, professora e diretora do Curso de Danças Clássicas do Teatro 

Guaíra, assim como Aroldo Moraes, aluno de Tadeu Morozowicz. 
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 Professor Tadeu Morozowicz (ao centro). Professoras Marlene Tourinho, Dolores Doehnert (à 

esquerda) e Nina Biega (à direita).  
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2.4 CURSO DE BALLET THALIA: TADEU MOROZOWICZ E OS SABERES DA 

DANÇA CLÁSSICA 

De acordo com depoimento de Milena Morozowicz (2016), o professor Tadeu 

preparou um programa de ensino separado em nove níveis (9 anos). Os conteúdos do 

ballet clássico consistiam em exercícios de ballet para barra e para o centro e exames 

no final do ano. 

O programa tinha 9 anos e as aulas aconteciam de 2 a 3 vezes por semana 

dependendo do nível da turma. Infelizmente, nem entre as memórias e o “baú” de 

Milena Morozowicz foi possível resgatar o programa de ensino planejado pelo 

professor Tadeu.  Por este motivo, Milena mantem um grupo fechado de ex-alunas, em 

uma rede social, para tentar recolher essas preciosidades. 

Abaixo, uma ficha de avaliação, possivelmente um boletim, de 1977. A aluna já 

estava no quinto ano: 

 

FIGURA 26 – BOLETIM DE ALUNA. 1977 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Andrea Casagrande, 2016 

 

O boletim contém informações como: os conteúdos, o nome das professoras que 

faziam o exame, a data, o nível da aluna e as observações da professora ao final do 

exame. 
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Os conteúdos não aparecem todos descritos, mas estão subdivididos em barra e 

centro. Para as mais adiantadas avalia-se a técnica das pontas. O nome da professora 

aparece assinado ao lado do campo “professora”. Nina Biega é um nome que aparece 

logo abaixo, no campo “responsável”. Possivelmente, também participava das 

avaliações práticas da técnica de dança clássica. 

Quanto às disciplinas ministradas, é possível observar no boletim: técnica de 

dança clássica, dança caráter e coreografia. Os conteúdos relacionados à técnica da 

dança aparecem com os nomes: disciplina e sensibilidade rítmica.  

Na imagem do boletim, com data de 1977 a aluna cursava o quinto ano, o que 

se presume que começara as aulas de ballet no primeiro ano, em 1972. As práticas e 

conteúdos avaliados neste nível eram: exercícios coreográficos na barra e no centro, 

exercícios com sapatos88 de ponta, dança clássica, dança de caráter89, coreografia, 

sensibilidade rítmica e disciplina. A avaliação acima era feita por conceitos, 

igualmente, explicados no boletim: E de excelente; MB de muito bom; B de bom; S de 

satisfatório; F de fraco e I de insuficiente. 

Alguns critérios de avaliação são explicados no próprio boletim: 

 

Observações 
1º O conceito <satisfatório> exigirá 60% da aluna. 

2º Dois conceitos <fraco> correspondem a um <insuficiente> 

3º A aluna que apresentar dois conceitos <insuficiente> em cada 
período fica automaticamente reprovada. 

 

É importante verificar a observação deixada no boletim como um estímulo para 

continuar a manter o resultado conquistado. Veja o exemplo na imagem do boletim: 

“Parabéns por seu esforço, continue assim”.  

Andrea Casagrande90, em depoimento, também lembra algumas práticas durante 

as aulas de dança. “Lembro bem que as mães assistiam as aulas no salão em umas 

                                                             
88

 Antigamente as sapatilhas de ponta chamavam-se sapatos de ponta. Por ser grande a dificuldade de 

encontrá-los na cidade, o professor Tadeu Morozowicz mandou vir da Europa os primeiros sapatos de 
ponta para suas alunas, a fim de aperfeiçoar a técnica de ballet das meninas. 
89

 As danças de caráter referiam-se a danças folclóricas, especialmente as polonesas. 
90

 CASAGRANDE, Andrea. Depoimento dado à autora. 12 de junho de 2016.  
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carteiras alaranjadas que ficavam perto do palco”91. Diz, ainda, que nos anos 1970, 

especialmente as mães acompanhavam as crianças. Mas, “Entre todas as mães, lembro 

apenas de um pai que levava sua filha e ficava sentado, assistindo a aula com as outras 

mães. Lembro também que havia uma mãe que controlava sua filha com o olho para 

que ela prestasse atenção e fizesse tudo certo durante a aula”. 92 

Andrea Casagrande, que iniciou os estudos de ballet no começo dos anos 

setenta (1972-1981), na Sociedade Thalia, ressalta que o curso: “Fez muito bem à 

nossa formação. Tenho amizade com as meninas do ballet até hoje, tenho postura até 

hoje. O ballet não sai da alma”93. A mesma entrevistada, afirma que a educação 

corporal e cultural recebida, não só do professor Tadeu Morozowicz, mas dos mestres 

russos que o ajudavam a ministrar as aulas do curso, na Sociedade Thalia, ficou 

registrada no corpo. Por isso, relatou ter “postura”
94

 mesmo não fazendo mais aulas. 

 A seguir, na imagem da ficha individual da aluna Andrea explica-se: 

“Progresso certificado pelo crescimento individual, tendo por base objetivos que 

envolvam técnica, memorização, sensibilidade rítmica, expressão, disciplina e senso 

artístico” Os conceitos poderiam ser Progresso Notável, Progresso Bom, Progresso 

Suficiente e Fase Estacionária.  
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 Idem. 
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 Ibidem. 
93

 Idem. 
94

 Ver “postura” em fig. 73 – Alinhamento e Postura. 
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FIGURA 27 - FICHA INDIVIDUAL DE ACOMPANHAMENTO PROGRESSIVO. BALLET 

MOROZOWICZ. 1981 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Andrea Casagrande, 2016. 

 

A data de 1981 indica que o curso não se chamava mais Curso de Ballet Thalia, 

mas Ballet Morozowicz. O fato se deve ao compromisso de prestação de serviços por 

50 anos dentro da Sociedade Thalia, antes do prof. Tadeu desvincular-se e utilizar seu 

próprio nome.  

 

O professor Tadeu manteve o compromisso firmado até o ano de 

1977, portanto, por 50 anos, quando em comum acordo de ambas as 

partes, Morozowicz e a nova direção, decidiram desvincular o Curso 
de Ballet da Sociedade Thalia e este passou a se denominar Ballet 

Morozowicz. Assim se dera a fundação da primeira Escola de Ballet 

do Paraná e a segunda do Brasil. (MOROZOWICZ, 2000, p.143). 

  

Tadeu Morozowicz aparece como pioneiro e grande divulgador da cultura da 

dança clássica na cidade de Curitiba. Aroldo Moraes, Marlene Tourinho e Ceci 

Chaves, alunos do professor Morozowicz, iriam fazer carreira, no Curso de Danças 

Clássicas do Teatro Guaíra. (Escola de Dança do Teatro Guaíra – EDTG). 

Segundo a filha de Tadeu, Milena Morozowicz95, seu pai teria sido convidado a 

fazer parte da direção do complexo artístico que o Governo estava desenvolvendo, 
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 MOROZOWICZ, Milena. Depoimento dado à autora. 26 de maio de 2016. 
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incluindo um Curso de Ballet no Teatro Guaíra. Mas, em 1953, Tadeu Morozowicz 

contava com uma escola com muitos alunos e uma família com três filhos. Seria difícil 

para ele abandonar seu sonho, que começara a se realizar para embarcar em outro, que 

ainda não estava concretizado: o Teatro Guaíra.  

 

2.5 UM ESPAÇO PARA O CURSO DE DANÇA OFICIAL DO ESTADO DO 

PARANÁ 

A instituição escolar pesquisada nesta tese teve seu primeiro espaço alocado nas 

dependências do Teatro Guaíra. Por este motivo, antes de ser abordada a trajetória 

histórica desta escola de dança será necessário compreender a origem do seu espaço 

escolar. Ao recuar no tempo, desde os primeiros anos da corte portuguesa, no Brasil 

observa-se que as construções teatrais começaram a aparecer, especialmente, nas 

primeiras capitais do reino e do país. O Teatro Guaíra tem uma história de 

aproximadamente vinte anos, antes da finalização de sua construção.  

 

2.5.1 Teatros no Brasil 

O Brasil, descoberto e governado por vice-reis portugueses nos 

primórdios de sua história, obviamente adotaria os hábitos trazidos por 
seus colonizadores. O teatro, a música e a dança estavam incluídos 

entre os costumes importados do velho mundo e foram aqui se 

enraizando. (SUCENA, 1988, p.26). 

 

Constata-se-se que as Casas de Ópera e os Teatros já faziam parte da sociedade 

brasileira, especialmente, nas cidades pelas quais a corte passara.96 Cabe, porém 

ressaltar alguns pontos importantes para compreensão do contexto sócio-histórico da 

cidade de Curitiba. 

Os primeiros anos da corte portuguesa no Brasil mostram que o país herdou de 

Portugal o gosto pelas artes e com elas, teatros e casas de espetáculos foram surgindo. 

Sucena (1988) aborda o tema do teatro e sua relevância nas terras brasileiras.  

                                                             
96

 Aos historiadores deve-se todo o crédito da história dos teatros brasileiros. Por este motivo, não será 

revisada ou recontada. Estes fatos introdutórios servirão de guia cronológico antes da criação do 

Teatro Guaíra na cidade de Curitiba. 
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De acordo com Sucena, (1988, p.28), a casa de espetáculo denominada Casa da 

Ópera existiu na Bahia, a primeira capital do reino até a inauguração do Teatro de São 

João, em 13 de maio de 1812. Além do Teatro São João na Bahia, Sucena (1988) 

menciona outros teatros em várias capitais brasileiras, especialmente, após esta data. 

O Real Teatro de São João foi inaugurado em 12 de outubro de 1816, no Rio de 

Janeiro. Considerado a única diversão da sociedade carioca da época, o teatro tornou-

se ponto de encontro das reuniões sociais e “entrou nos hábitos do povo, de tal forma 

que passou este a exigir tiranicamente o seu contínuo funcionamento”. (SUCENA, 

1988, p.30). 

No Nordeste, por exemplo, constata-se a fundação de teatros no Maranhão, 

(Teatro São Luís do Maranhão, 1815), no Recife, (Teatro Santa Isabel em 1850). No 

Norte, os teatros do Pará e do Amazonas datam de 1878 e 1896 respectivamente.  

Ao sul do país, em 1858, surgiu o Teatro de S. Pedro em Porto Alegre e o 

Teatro Novo, em Florianópolis (1830). Rio de Janeiro e São Paulo seguiram o 

movimento do país e criaram em 1842, o Teatro de Santa Tereza (Niterói) e em 1864 o 

Teatro São José (SP). Cabe destacar que antes destes teatros as Casas de Ópera, como 

eram chamadas as antigas casas de espetáculos, já existiam nestas cidades. 

As vinte províncias que formavam o Brasil, quase todas, tiveram sua respectiva 

casa de espetáculo ou teatro, nos quais se apresentavam artistas amadores ou elencos 

da corte. 

  

2.5.2 Antes do Teatro Guaíra 

Apesar de já existirem Casas de Ópera e outros espaços utilizados por artistas, 

Sutil97 (2005, p.7) afirma que os registros de apresentações teatrais em Curitiba antes 

dos anos 1850 são escassos
98

. VECHIA, (1998) afirma que havia, em 1854 uma 

                                                             
97

 SUTIL, Marcelo Saldanha; FAZION, Fabiano. Complexo Cultural Teatro Guaíra: 50 anos de 
história. Kraft Cultural, Cia. Cênica: Curitiba, 2005. O livro é dividido em duas partes e cada um dos 

autores escreve uma das partes. A primeira parte é redigida por um historiador e a segunda por um 

arquiteto. Por este motivo, a referência no texto será equivalente ao autor que escreve a primeira ou a 
segunda parte.  
98

 Observar que Curitiba era uma simples vila, elevada à categoria de Capital só em 1853. Nesta data, 

ela tinha apenas 5 mil habitantes. (VECHIA, 1998 – cap.1) 
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sociedade de bailes chamada Harmonia, embora as opções de lazer continuassem 

escassas. 

 

Criada em comemoração à harmonia obtida entre os partidos políticos 

com a instalação da Província, tinha por objetivo estreitar as relações 

entre os diversos grupos da grande família paranaense, que os 
acontecimentos políticos haviam afrouxado. Pretendia proporcionar 

divertimento ao funcionário público, ao negociante e ao lavrador. 

(VECHIA, 1998, p.21). 

 

 Segundo Sutil (2005) no ano de 1855, Rua dos Alemães (hoje, Rua 13 de maio) 

o ator Domingos Martins de Souza ergue uma modesta casa de espetáculos “no local 

de uma residência ainda no início da construção, pertencente ao reverendo João de 

Abreu” (SUTIL; FAZION, 2005, p.7). Batizado de Teatro de Curitiba, o espaço 

consistia numa construção toda em madeira, logo após Curitiba ter sido elevada à 

capital da Província em 185399.   

 

Os espetáculos foram levados a efeito em um teatro improvisado, com 

camarotes montados com tábuas rústicas, em uma casa particular, na 

rua Direita. Domingos Martins de Souza fazia às vezes de diretor, 
produtor e ator da Companhia. Suas apresentações foram feitas 

durante cinco meses, até maio de 1856. (VECHIA, 1998, p.22). 

 

Quando o ator Domingos Martins de Souza se despediu da cidade, após breve 

permanência, aproximadamente, um ano e meio, ergueu-se um barracão provisório 

administrado pela Sociedade Dramática Recreio Curitibano para a continuação de 

apresentações das companhias teatrais da cidade e de fora desta. Esta casa de 

espetáculos também teve duração breve e suas atividades foram condenadas ao 

encerramento, já que as obras da residência do reverendo João de Abreu foram 

concluídas.  (SUTIL e FAZION, 2005) 

                                                             
99

 “Com a emancipação da Província do Paraná em 29 de agosto de 1853, Curitiba foi designada para 

sua capital provisória até que a Assembléia Legislativa escolhesse a definitiva. (...) A primeira decisão 

da Assembléia Legislativa Provincial foi confirmar Curitiba como capital da Província, mediante a Lei 
nº 1 de 26 de julho de 1854. Curitiba era na realidade uma vila que fora recém-elevada à categoria de 

cidade. Era, portanto, necessário dar prosseguimento à obra de organizá-la, que já havia sido iniciada 

desde que fora escolhida como capital provisória.” In: VECHIA, 1998, p. 8-9. 
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Mesmo com a criação do Teatro Sete de Setembro em 1858 e fechado às 

pressas, após quatro anos, devido à ameaça de desabamento, a sociedade curitibana, 

tanto artistas quanto o público, não tinha um teatro digno dos espetáculos que recebia.  

As sociedades particulares e os pequenos grupos teatrais, profissionais e 

amadores, continuavam a entreter a cidade em locais adaptados, provisórios e com 

pouco espaço. “Todos estavam cansados de levar suas cadeiras para salões 

improvisados”. (LEÃO apud SUTIL, 2005, p.10).  Sim! O público levava cadeiras 

caso quisesse algum conforto durante as peças. 

  

A ambiguidade de levar suas cadeiras para salões improvisados dá o 

tom da precariedade e da carência de espaços adequados na cidade. 
Foram mais de duas décadas, desde a elevação de Curitiba à capital da 

Província, para que a população pudesse desfrutar de um teatro oficial, 

onde o apoio do governo se fizesse encontrar não apenas em 

instalações confortáveis, mas também numa construção especialmente 
projetada para o fim. (SUTIL, 2005, p.11). 

  

Duas décadas se passaram antes do governo da Província sugerir algum apoio 

aos artistas e ao teatro paranaense. No dia 30 de março de 1871 o governo provincial 

doa um terreno e mais um auxílio financeiro, de dez contos de réis, para uma 

associação que tivesse uma proposta de edificar um teatro no local doado. Atualmente, 

neste local, encontra-se a Biblioteca Pública do Paraná. Para atingir o interesse das 

associações de arte dramática de Curitiba o governo teve que aumentar a subvenção 

por dois anos consecutivos até que a Sociedade Teatral Beneficente União Curitibana 

assumisse a responsabilidade pelas obras.  Assim, três anos após a doação do terreno, 

o teatro oficial da cidade, o São Theodoro poderia ser erguido.  

Treze anos se passaram antes da inauguração do Teatro São Theodoro, por 

escassez de recursos monetários, fato que dificultou a conclusão da construção. Neste 

tempo, a população permanecia carregando as cadeiras para poder assistir 

apresentações teatrais.  

A expectativa da população era grande, após tanto tempo desejando um teatro 

oficial. Finalmente, é inaugurado em Curitiba, o Theatro São Theodoro no dia 28 de 

setembro de 1884. Durante uma década este teatro permanece como centro da vida 



116 
 

cultural da cidade. A casa de espetáculos recebia grupos locais e de fora da cidade, 

com concertos, musicais, espetáculos de mágica.  

Apesar de o Teatro São Theodoro ser destinado, especialmente, às 

manifestações artísticas, logo serviu para reuniões políticas e solenidades cívicas, 

considerando ser o melhor espaço deste gênero que a cidade já tivera. Em 1894, “o 

teatro foi tomado de assalto e transformado em prisão. Dentro de suas paredes muitos 

foram torturados” (SUTIL, 2005, p.16), durante a Revolução Federalista
100

.  

Com o final da Revolução Federalista, Curitiba voltava aos dias “promissores 

de paz e progresso” (SUTIL, 2005, p.16). Porém o Teatro São Theodoro fora 

abandonado. As lembranças tristes substituíram os risos e choros escolhidos pelo 

público entre peças de comédia ou tragédia durante uma década.  

Conforme descrito por Sutil (2005) os curitibanos imaginavam que fantasmas 

moravam ainda no teatro como uma memória marcada pela revolução.  Diz o mesmo 

autor, que havia uma lenda do corneteiro, cujo toque da corneta ainda ecoava no meio 

da noite. “Reza a lenda que o corneteiro não morreu e que, por anos a fio, os 

moradores da vizinhança ouviram o seu toque melancólico ecoando no meio da noite”. 

(SUTIL, 2005, p.17). 

No mês de abril de 1900, o governo do Estado autoriza a contratação de mão de 

obra para que o teatro oficial da cidade fosse construído, autorizando a exploração do 

espaço por 15 anos para aquele que vencesse a licitação. Benjamim Américo Freitas, 

ao assinar o contrato, compromete-se: 

 

                                                             
100

 O conflito trata-se de uma guerra civil, ocorrida, entre 1893 e 1895, com origem no Rio Grande do 

Sul atingindo, logo em seguida, os Estados de Santa Catarina e Paraná. Esta “revolução” se deu a 

partir de 1891, com a renúncia do presidente Deodoro da Fonseca que fez com que Floriano Peixoto 

assumisse o governo do Brasil. O novo presidente, Floriano Peixoto teve que enfrentar a oposição de 
alguns militares que questionavam a legitimidade do mandato. Essa discórdia sobre a legitimidade do 

mandato presidencial despertou uma revolta no Rio Grande do Sul, opondo dois grupos da oligarquia 

rural pelo controle político do Estado. De um lado, federalistas partidários de Gaspar Silveira Martins, 
os chamados “maragatos”, do outro, os republicanos partidários de Júlio de Castilhos, os “pica-paus”. 

“O conflito envolveu amplas forças militares locais e ainda remanescentes da Revolta da Armada, 

aliados dos federalistas, e se encerrou com a vitória dos republicanos”. (CPDOC, 2017). Disponível 
em:  

<http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/REVOLU%C3%87%C3%83O%20 

FEDERALISTA.pdf>. Acesso em: 10 de janeiro de 2017. 
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(...) entre outras coisas, a reparar, mobiliar, decorar, iluminar e fazer, 

enfim, tudo que fosse necessário ao bom e regular funcionamento do 

teatro...e entregar ao Estado, findo o prazo de 15 anos que lhe foi 
concedido para uso e gosto do teatro, o prédio perfeitamente 

conservado (...). (SUTIL, 2005, p.18). 

 

2.5.3 Do Guayra ao Guaíra. 

A conclusão das obras do antigo teatro da cidade, o São Theodoro deu-se em 

outubro de 1900. Havia, porém, certa preocupação com o nome daquele espaço. 

Possivelmente, para espantar os fantasmas que ficaram marcados pela memória dos 

curitibanos, o novo teatro teve também novo nome: Teatro Guayra. 

O jornal A Republica divulga na sua primeira página, em 27 de maio de 1900 a 

reconstrução do novo teatro. Abaixo, trechos do que foi publicado: 

  

O illustre e operoso cidadão dr. Joaquim Pessoa que ora se propoz 
reconstruir o nosso único theatro decente – o S. Theodoro – pretende 

que outra denominação venha fulgir na larga frontaria do prédio que 

dentro em pouco, rehabilitado para sua tão nobre missão artística há 
de ser entregue à população desta capital. 

É com pezar que veremos arriada do frontespicio tão tôsco e tão bello 

do velho Theatro S. Theodoro a única homenagem que em terra 

paranaense existia, feitas de tão nobres recordações, ao fundador 
official das nossas mais antigas cidades. 

Mas, se por um lado a razão historica faz-nos ver um sacrilégio no 

acto premeditado, - por outro, bôa parte da nossa sociedade exige que 
o theatro, ao reapparecer reconstruído, traga-nos um novo aspecto e 

um nome novo, capazes ambos de nos fazerem esquecer a epocha em 

que o velho edifício esteve transviado de sua missão tão brilhante. 
A nossa historia de povo tem uma pagina esquecida, mas bem 

merecedora por certo de ser rememorada no coração Paranaense, pois 

ella assignala o inicio do nosso povoamento. Devemos reaviva-la na 

memoria de todos, como as côres indigenas de que ella se revestiu em 
epochas que se foram, - epochas de um raro brilho, e que nos chegam 

ainda agora cantando a musica deste nome: GUAYRA! 

(...) Lembramos para o nosso theatro, esse nome que é um canto, um 
grito; - que é ao mesmo tempo um drama e uma ópera: - drama na sua 

extraordinária acção historica, - ópera na extraordinária musica desta 

palavra: GUAYRA! 
Coritiba, maio de 1900. 

Romario Martins 

Sebastião Paraná. 

(A REPUBLICA, 27 mai., 1900). 
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FIGURA 28 - JORNAL A REPÚBLICA – 1900 

 

Fonte: A REPUBLICA, 1900. 

 

Assim, o nome Guayra espantava os fantasmas, dava novas esperanças à cidade 

para continuar o desenvolvimento da cultura como afirma Sutil (2015): “reinaugurado, 

o teatro trouxe um alento às artes e às manifestações culturais de Curitiba.” (SUTIL, 

2015, p.20). 

Grandes companhias de operetas, peças de teatros dos grupos locais e de fora de 

Curitiba, amadores e profissionais se apresentavam no palco do novo Guayra. Porém, 

em quinze anos o prédio já mostrava desgastes do tempo e precisou ser novamente 

restaurado.  

Em 1920 o teatro Guayra é entregue novamente à população. No início dos anos 

1930 produções com grandes nomes subiam ao palco do teatro, desde óperas, 

concertos, musicistas, atrações estrangeiras e peças teatrais.   

Com a morte de Salvador de Ferrante, em 1935, responsável por estimular as 

produções locais, o teatro Guayra foi aos poucos sendo relegado ao esquecimento. 

Curitiba continuava a dar sinais de evolução cultural com o surgimento de novos 

grupos amadores e profissionais de artistas que também se apresentavam em outros 

estabelecimentos como escolas, sociedades recreativas ou residências particulares. 

Espaços estes, às vezes, melhores e maiores que iam tornando-se preferência de grupos 

profissionais e amadores.  

Dois anos após a morte de Salvador de Ferrante, em 1937, o teatro foi 

municipalizado pelo prefeito em exercício, João Lothário Meissner. Depois disso, as 

portas desse teatro foram fechadas para não mais abrir naquele local. Só em 1940 que 

a Academia Paranaense de Letras e o Diário da Tarde sugerem fazer uma campanha 

para construção de um novo teatro. 



119 
 

A história conturbada da nova construção do teatro Guaíra, hoje com endereço 

na Praça Santos Andrade durou anos, até que finalmente, um edital do governo (1948) 

foi aberto (SUTIL, 2015, p.34) para que Curitiba pudesse comemorar o Centenário do 

Estado em grande estilo e com novo teatro.  

Após a Segunda Guerra Mundial, por volta dos anos 1950, a cidade de Curitiba 

voltava a se reestruturar economicamente com as semeaduras de café vindas 

especialmente de Londrina. A economia sinalizava melhoras e impactava na vida dos 

cidadãos que exigiam melhor educação, saúde, moradia e cultura. “Nessa década, o 

Paraná experimenta o apogeu da economia do mate e na região norte o início da 

expansão cafeeira, a partir do Estado de São Paulo” (CCTG, 2005 [online]).  O 

crescimento urbano expandia-se com grandes construções de edifícios mais altos, isto 

é, com mais de dez andares. (SUTIL, 2005, p.32).   

As obras do governo Bento Munhoz da Rocha Neto estimularam o crescimento 

da cidade, especialmente, com aquelas pensadas para a comemoração dos festejos do 

Centenário do Paraná, colaborando fortemente para a sua expansão cultural. Nestas 

obras, entre tantas outras, estavam incluídos o Centro Cívico, a Biblioteca Pública do 

Paraná e o Teatro Guaíra101. 

De acordo com as palavras do próprio governador, Bento Munhoz: “É o teatro 

que, uma vez construído lançaria Curitiba no cenário nacional e mesmo internacional, 

atraindo para a nossa cidade os olhares e atenção do mundo artístico” (AZEVEDO, 

1949, p.45). 

Sob o projeto arquitetônico escolhido em concurso, do engenheiro Rubens 

Meister (1922-2009), a construção do Teatro Guaíra inicia no ano de 1952. Em 1954 

inaugura-se o auditório Salvador de Ferrante, conhecido carinhosamente como 

Guairinha, o primeiro dos três a serem erguidos. 

A década dos anos 1950 é marcada por novos ares culturais e muitos grupos 

surgiram, ampliando o panorama artístico da cidade.  
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 BRASIL. Lei n. 2382, de 10 de maio de 1955. Cria o Teatro Guaíra e dá outras providências.  

“entidade autônoma, diretamente subordinada ao Governador do Estado, destinado a incentivar as 

belas artes e proporcionar espetáculos ao público”. (DIÁRIO OFICIAL DO PARANÁ, 1956. No.59.) 



120 
 

FIGURA 29 - PLACA DE OBRAS TEATRO GUAYRA 

 

Fonte: SUTIL, 2005, p.29
102

. 

 

O grande auditório, conhecido como Guairão, ou Auditório Bento Munhoz da 

Rocha Neto, demorou a ser concluído por muitos fatores. Entre os anos 1954 e 1965 as 

obras ficaram praticamente paradas e o que já havia sido construído ficou no tempo, 

prejudicando a cada dia a inauguração do grande auditório.  

A imprensa, os artistas e o público em geral já desacreditavam na inauguração 

do Guairão. Os jornais da época fartaram-se de críticas àquela construção que nunca 

findava. Finalmente, em 1969, o prazo de um ano foi dado e em 1970 seria 

inaugurado. 

 Como se fosse uma peça teatral trágica, a inauguração teve que ser adiada por 

mais quatro anos, após um incêndio
103

, em 1970, no grande auditório. A imprensa, 

novamente, fartou-se não só de críticas, mas muitos tentaram publicar hipóteses de 

incêndio criminoso o qual nunca foi comprovado. Infelizmente, Bento Munhoz da 
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 SUTIL, Marcelo Saldanha; FAZION, Fabiano. Complexo Cultural Teatro Guaíra: 50 anos de 
história. Kraft Cultural, Cia. Cênica: Curitiba, 2005. Na imagem, placa da Comissão Especial de 

Obras do Centenário sob responsabilidade do Engenheiro Civil Elato Silva e Lotário Seifert. O nome 

do criador do projeto, Rubens Meister aparece logo abaixo do nome dos engenheiros. 
103

 O incêndio no Teatro Guaíra foi na noite do dia 25 de abril de 1970. No dia seguinte, na capa do 

jornal o Diário do Paraná estava estampada a notícia sobre a destruição do Teatro.  

FOGO DESTRÓI O TEATRO GUAÍRA. Diário do Paraná. Curitiba, 26 de abril de 1970.  
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Rocha Neto, não pode ver a inauguração do tão sonhado projeto que começara há duas 

décadas, falecendo um ano antes, em 1973. 

Finalmente, o grande auditório foi inaugurado em 12 de dezembro de 1974. O 

jornal Diário do Paraná de 13 de dezembro de 1974 informa, no título da notícia: 

“Presidente inaugura monumental Guaíra”: 

 

Em 12 de dezembro de 1974 o Teatro Guaíra abriu, pela primeira vez, 

suas cortinas. Os aplausos foram para aqueles que, através dos anos, 
com persistência e sensibilidade uniram as forças para transformar um 

ideal em realidade”. Estas inscrições foram descerradas ontem a noite 

pelo presidente Ernesto Geisel e pelo governador Emílio Gomes, 
dando por inaugurado um dos dez maiores teatros do mundo e que 

reflete a grandeza de um Estado e as dimensões da cultura de seu 

povo. (DIÁRIO DO PARANÁ
104

, 1974). 

 

“Passados vinte anos os paranaenses, enfim, veriam o término de uma obra que 

parecia condenada, desde os anos 1950, a não ser concluída. Motivos para comemorar 

não faltavam (...)” (SUTIL, 2005, p.80).  

O último auditório, Glauco Flores de Sá Brito, foi inaugurado em 1975, 

finalizando o projeto do complexo cultural, hoje conhecido como Centro Cultural 

Teatro Guaíra (CCTG).  

Enfim, o Teatro Guaíra que desde 1956 abrigava o Curso de Danças Clássicas é 

a primeira casa da Escola de Dança do Teatro.  
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 Diário do Paraná. 13 de dezembro de 1974. Capa. 



3 ABRINDO AS CORTINAS: 1956 A 1969 

 

Contar sobre o passado com os significados de hoje é atribuir novos 

sentidos aos fatos vivenciados. Recordar as experiências passadas não 

significa transpor exatamente tal quais acorreram, pois só se vive no 
acontecimento do concreto, da vida que é única, que não se repete. 

(FREITAS, 2011, p.11). 

 

Logo após a inauguração do Guairinha, em 1954, cria-se o Curso de Danças 

Clássicas do Teatro Guaíra (1956), iniciado e dirigido por Tereza Padron105. Os jornais 

da cidade de Curitiba noticiaram a criação do Curso de Danças Clássicas do Teatro 

Guaíra. O jornal Diário do Paraná, na edição de número 00306, em 8 de abril de 1956 

traz a notícia na coluna social: 

 

Ballet 
Foi criado recentemente no Teatro Guaíra um curso gratuito de ballet. 

Agora vem a ser indicada para dirigir o referido curso a professora 

Tereza Padron de Siqueira, indiscutivelmente uma das mais perfeitas 

conhecedoras da arte coreográfica em nossa terra. A professora Tereza 
Padron de Siqueira é a responsável pelo curso de ballet do Clube 

Curitibano há mais de cinco anos. (DIÁRIO DO PARANÁ, 8 abr., 

1956, p.5). 

 

O Diário Oficial do Paraná de 11 de abril de 1956106 registra a nomeação da 

professora Tereza Padron como primeira diretora do Curso de Danças Clássicas do 

Teatro Guaíra “sem ônus para o estado”, como o próprio texto afirma:  

 

Secretaria do Estado dos Negócios do Governo.  
Portaria n.29.  
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 Grafia – Durante a pesquisa o nome da primeira diretora e professora de ballet do Curso de Danças 

Clássicas encontra-se: Thereza (com h), Tereza (sem h) e Teresa (com s ao invés de z). O sobrenome 
aparece por extenso com a mesma grafia Padron de Siqueira ou apenas Padron. De acordo com o 

conteúdo publicado, todas as grafias encontradas foram utilizadas para representar a mesma pessoa, 

primeira diretora da Escola de Dança do Teatro Guaíra. Neste texto utilizar-se-á Tereza Padron com z 
e sem h, por ter sido a maior ocorrência encontrada, em jornais, entre os anos 1920 e 1969, na 

hemeroteca digital. Pesquisa feita em 4 de setembro de 2016.  
106

A portaria de número 29, da Secretaria de Estado dos Negócios do Governo, encontra-se publicada 

no Diário Oficial, tanto no dia 7 quanto no dia 11 de abril de 1956, com texto idêntico. O fato que 
demonstra uma possível republicação de notas oficiais nesta época, considerando não ser fácil 

reescrever um texto para os processos de impressão então utilizados. 
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O secretário do Estado dos Negócios do Governo resolve designar 

Thereza Padron de Siqueira para dirigir o Curso de Ballet do Teatro 

Guaíra sem ônus para o Estado.  
Secretaria do Estado dos Negócios do Governo em 6 de abril de 1956.  

Nivon Weigert.  

Secretário de Estado. (SETOR DE MEMÓRIA DA EDTG, 2014. 

[sem grifo no original]). 

 

O texto do Diário Oficial mostra que a dança não era responsabilidade da 

Secretaria de Educação e Cultura
107

, órgão já existente cujo secretário nomeado por 

Moysés Lupion
108

, governador de Curitiba, era Vidal Vanhoni.  

A secretaria responsável pelo Curso de Danças Clássicas era a de Negócios do 

Governo e o secretário Nivon Weigert é quem assina a nomeação de Tereza Padron 

para ser primeira diretora do Curso de Danças Clássicas do Teatro Guaíra, no diário 

oficial de 1956. 

 O objetivo do Curso de Danças Clássicas, na sua origem109, era “preparar 

bailarinos com nível técnico e artístico capaz de formar um Corpo de Baile para o 

próprio Teatro Guaíra”. (CCTG, 2015)110.  

 

Decidiram-se pela criação de uma escola que preparasse bailarinos 

para compor a primeira companhia de dança oficial paranaense. Não 

havia data prevista, porém, trabalhava-se o futuro como uma 

conquista palpável. Dentro dessa perspectiva surgiu a Escola de Dança 
Teatro Guaíra, que ao longo dos anos sofreu modificações em seu 

nome, embora a nomenclatura jamais tenha afetado a seiva do ensino 

e seu direcionamento. (AUGUSTO, 2007, p.5). 

 

De acordo com jornal encontrado no setor de memória da Escola de Dança do 

Teatro Guaíra (antigo Curso de Danças Clássicas), “A nova diretora (Tereza Padron – 

sem grifo no original) daquele curso reúne todas as qualidades essenciais para 

                                                             
107

 Decreto Lei n. 614. 13 de maio de 1947. Cria a Secretaria de Estado de Educação e Cultura. In: 

ARQUIVO PÚBLICO. História Administrativa do Paraná: Criação, Competências e Alterações das 
Unidades Administrativas da Província e do Estado. Imprensa Oficial, DEAP: Curitiba, 2000. p.88 
108

 Moyses Lupion governa o Estado do Paraná durante dois mandatos. O primeiro período, como 33º 

governador foi de  12 de março de 1947 até 31 de janeiro de 1951 e o segundo período, como 36º 
governador foi de 31 de janeiro de 1956 até 31 de janeiro de 1961. 
109

 As pesquisas mostram que a intenção primeira para este curso era preparar bailarinos para um 

Corpo de Baile (até então inexistente) que representasse o Teatro oficial da cidade, (ainda em processo 

de construção). Tanto o objetivo como os cursos sofrem mudanças ao longo dos 60 anos de escola. 
110 

Texto publicado no portal do Centro Cultural Teatro Guaíra em 2015. Acesso 26 de setembro de 

2015.  
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desincumbir-se a inteiro contento, nas suas novas funções, dirigindo, há cerca de cinco 

anos, o curso de ballet do Clube Curitibano, além de ter sido uma das primeiras 

bailarinas do Teatro Colón de Buenos Aires” (SETOR DE MEMÓRIA DA EDTG, 

2014) 111. 

O professor Tadeu Morozowicz dava aulas de danças no Clube Curitibano antes 

dos anos 1950. Possivelmente, conhecendo Tereza Padron, confiou seus ensinamentos 

a ela no Clube. Em depoimento, a filha do professor Tadeu Morozowicz, Milena 

Morozowicz (2016), diz que a maioria dos artistas da dança que chegavam à cidade 

conversava com o professor Tadeu Morozowicz, pois foi ele o pioneiro na arte da 

dança em Curitiba e tinha condições de encaminhar professores que procuravam dar 

aulas de ballet.  

O que é possível afirmar, portanto, é que Tadeu Morozowicz tinha boas 

relações com bailarinos da Europa e América Latina por ter feito várias apresentações 

de dança, ao redor do mundo, e suas relações sociais em Curitiba incluíam os 

intelectuais da política e das artes, tornando-se um nome de grande importância para 

os bailarinos profissionais recém-chegados
112

.  

Quanto ao ensino da dança desta época, os passos codificados eram aprendidos 

pelo treino corporal repetitivo (QUEIROZ, 2010).  

 

Alunos em fila, voltados para o espelho com o corpo do professor à 
frente, seguindo incessantemente combinações rítmicas de movimento 

que mudavam a cada aula. Nas aulas de balé, raramente um aluno 

bailarino poderia falar: ele estaria concentrado em silêncio a aprender 
passos para, na aula seguinte aprender outros passos ainda mais 

difíceis. (QUEIROZ, 2010, p.95). 

 

Embora Queiroz (2010) aborde o ensino da dança no Rio de Janeiro, 

possivelmente, em Curitiba a primeira diretora e professora do Curso de Danças 

Clássicas, Tereza Padron utilizava esse mesmo modelo.  
                                                             
111

 Setor de Memória da Escola de Dança do Teatro Guaíra. Jornal sem nome e sem data. Observação: 
A memória da EDTG começou a ser construída nos anos 1990, por Marlene Tourinho e os recortes de 

jornal não possuem nomes, nem datas. Pesquisa – 17 de setembro de 2014. 
112

 A hipótese de que Tereza Padron tenha feito contato com o professor Tadeu, infelizmente, não pode 

ser comprovada, por falta de documentos que registrem o fato. Por este motivo, foi necessário recorrer 
aos periódicos da época para que fosse possível encontrar mais documentos referentes ao nome Tereza 

Padron.  
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FIGURA 30 - TEREZA PADRON DE SIQUEIRA
113

- 1956 

 

Fonte: Museu da Imagem e do Som (MIS), 1956. 

 

Tereza Padron trabalhava no Clube Curitibano e dava aulas de ballet, além de 

ensaiar meninas para eventos de debutantes e organizar outras festas sociais. Muitas 

ocorrências encontradas estão relacionadas a desfiles, bailes de debutantes e outros 

eventos (O DIA, 12 ago., 1952)
114

. Provavelmente, sua fonte de renda vinha do 

referido clube, considerando que sua nomeação para a direção do Curso de Danças 

Clássicas dentro do Teatro Guaíra era sem ônus para o Estado (SETOR DE 

MEMÓRIA DA EDTG, 2014. PASTA N.1). 

Logo que assumiu a direção, o jornal O Dia publicou uma matéria com o título: 

“Curso de Ballet no Guayra. Assumiu sua direção a profa. Tereza Padron de Siqueira.” 

(O DIA, 13 abr., 1956). 

 

 

 

                                                             
113

 As pesquisas feitas com o nome de Tereza Padron de Siqueira tiveram como fonte principal a 

Hemeroteca Digital, um banco de dados de periódicos disponível online. Para tanto, utilizou-se o 
nome Tereza com “z”, Thereza com “h” e Teresa com “s” encontrando-se apenas 136 ocorrências no 

Estado do Paraná, entre os anos de 1920 a 1969. Destas, apenas 20 relacionavam o nome da professora 

Tereza Padron com o Teatro Guaíra e poucas destas restaram falando, especificamente, do Curso de 
Danças Clássicas recém-criado. 
114

 O jornal O Dia, de 12 de agosto de 1952, publicou a notícia Ensaio das Debutantes do Clube 

Curitibano, sob orientação da professora Teresa Padron. Fonte: O Dia, de 12 de agosto de 1952. Em 
1955, o jornal Diário do Paraná aponta Tereza Padron como ”orientadora dos cursos de ballet do 

Clube Curitibano”. Fonte: Diário do Paraná. Curitiba, 11 de maio de 1955. Ano I. n.35. Outra fonte 

encontrada foi o Jornal Última Hora, entre os anos 1940 a 1960 que mostra vinte ocorrências 

relacionando o nome de Teresa Padron ao Clube Curitibano. Os textos encontrados referem-se tanto 
aos bailes, aos desfiles, a preparação de moças para concursos e as aulas de postura, de ginástica e de 

ballet. 



126 
 

 

FIGURA 31 - CURSO DE BALLET NO GUAYRA 

 

Fonte: O DIA. 13 abr., 1956, p.5. 

 

 As exigências para ingressar no curso gratuito de Ballet do Teatro Guaíra 

incluíam um teste de aptidão física para avaliar “suas reais tendências à dança 

clássica” como descreve o jornal. Além disso, era necessária a autorização dos pais 

para menores de idade e ter idade mínima de 10 anos. 

 O jornal informa a intenção de se preparar bailarinas para um futuro Corpo de 

Baile Oficial do Estado, hoje conhecido como Balé Teatro Guaíra, ainda inexistente. 

  

Corpo Permanente de Ballet 
A nova diretora tenciona, ainda, organizar um corpo estável de ballet, 

com o propósito de, futuramente, poder o Teatro Guaíra contar com 

bailarinas paranaenses. Por isso o ingresso no aludido curso reclamará 
das candidatas que demonstrarem qualidade para tanto, como 

condição essencial, a prestação de um compromisso de permanência 

por tempo determinado, para garantir futura atuação. (O DIA, 13 abr., 
1956, p.5). 

  

Os primeiros alunos inscritos e aprovados115 totalizavam 30, completando uma 

turma. As aulas de ballet aconteciam três vezes por semana, durante uma hora, das 17 

às 18 horas.  

Apesar de já existirem vários cursos de ballet na capital, em 1956, um jornal 

refere-se ao ballet como uma arte melhor compreendida pela sociedade e informa a 

importância desta arte para a educação das meninas, especialmente, para o 

desenvolvimento da arte e da cultura para a cidade.  
                                                             
115

 Primeiros alunos: Alice Marta Lohmann, Doroty Maria Muniz, Durval Adolar Wigert, Eugenia 

Carnero, Galdívia do Carmo, Genny Pedroso, Jucirema de Souza, Jurema de Andrade, Katia Maria 
dos Santos Burger, Lea Gilbert, Lélia Mara Gasparin, Lenira Silva de Freitas, Deny Candido Oliveira, 

Louete Terezinha Natal, Lurdes Cortiano, Maria Eugenia Dal´Stella, Maria da Gloria Fara, Maria 

Helena Musek, Maria de Lurdes Andrade, Marilena Prado, Manon Jaga, Marli Lauzoni, Matilde 

Cordeiro da Luz, Rosa Maria de Almeida, Shirley Dorigatti, Terezinha Norma Largura, Vitória H. 
Faria, Wilma Cedi de Souza, Yara Maria Pereira e Ziole Zanotti. Fonte: Setor de Memória da EDTG. 

1956-1958. Pasta n.1. 
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Curitiba já possue inúmeras escolas de ballet, demonstrando de 

maneira eloquente que sua mocidade, já cuida da arte com mais 
carinho.  

Cada dia temos notícias de festivais, programas e espetáculos para o 

grande público, todos incluindo o ballet. 
Assim penetra no seio da massa, este germem que virá produzir 

resultados magníficos. (DIÁRIO da TARDE, 4 abr., 1957, p.2). 

  

A entrevista dada pela professora Tereza Padron, nesta matéria refere-se ao 

ensino do ballet no Brasil comparado com o ensino que a mesma teve no Teatro Cólon 

em Buenos Aires.  

 

O ensino do ballet no Brasil ainda está bastante falho. Devo citar 

inicialmente que em Buenos Ayres, em um curso de ballet, se estuda 
história da arte, piano (teoria e solfejo), e anatomia. Porque a aluna 

deve ter uma cultura bastante acima do comum. Não esqueçam que 

ballet é talento, graça, técnica e acima de tudo refinamento geral. No 
entanto, se faz o que pode, e acredito que tudo vá melhorando 

gradativamente. (DIÁRIO da TARDE, 4 abr., 1957, p.2). 

 

FIGURA 32 - O MUNDO MARAVILHOSO DO BALET 

 
Fonte: DIÁRIO da TARDE, 4 abr., 1957, p.2. 

  

Em 1957, a precariedade de espaço era, igualmente, um problema a ser 

equacionado para desenvolver um programa efetivo de curso, pois a construção do 

Teatro Guaíra continuava em andamento. Assim registra o mesmo jornal, O Diário da 

Tarde, em agosto de 1957 quando pode assistir a uma aula aberta da professora Tereza 

Padron. 

 

Assistimos, há dias, a uma aula ministrada no Teatro Guaíra
116

, pela 
professora Thereza Padron de Siqueira, sobejamente conhecida e 

apreciada em nossos meios sociais e artísticos, pelo trabalho que vem 

desenvolvendo em pról da arte do Ballet do Paraná. (...) Pena é que 

                                                             
116

 Teatro Guaíra neste caso refere-se ao Guairinha, construção acabada do teatro. 
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nosso TG se ache ainda em fase construção o que dificulta um 

programa necessário a tais cursos. No entanto, dentro da precariedade 

do ambiente, a referida professora vem empregando o melhor de sua 
atividade no adextramento da turma a seu cargo (...). (DIÁRIO da 

TARDE, 4 abr., 1957, p.5). 

 

 Observa-se, na mesma matéria de jornal que os níveis de ensino não eram 

separados e as alunas iniciantes estavam misturadas na mesma turma daquelas que já 

tinham algum conhecimento. 

 

Essa turma composta de alunos principiantes alguns e outros com 

vários meses de estudos, vem progredindo sensivelmente graças aos 
esforços da prof. Thereza e a assitencia disvelada que lhe tem dado o 

Sr. Fabio Laynes, dedicado superintendente do TG. (DIÁRIO da 

TARDE, 4 abr., 1957, p.5). 

 

Em apenas dois anos desde a criação do Curso de Danças Clássicas do Teatro 

Guaíra já era possível perceber dificuldades em manter uma turma estável de alunas, 

fato que dificultava o ensino e o cumprimento do objetivo inicial de formar bailarinos 

para um futuro Corpo de Baile Oficial do Estado. Enquanto isso, o Teatro Guaíra 

continuava a ser construído, mantendo as salas de aula provisórias. 

 

No Guaíra, d. Tereza, já há anos, continua sua tarefa, porém com 
óbices maiores. É que as alunas, a môr parte das vezes, por motivos 

múltiplos, inscrevem-se, frequentam aulas por um tempo e depois 

desistem. E assim, ano após ano, muito embora o exaustivo esforço da 
Professora é renovado o quadro de alunos sem que possam continuar a 

progressão normal do estudo e aprendizagem. (DIÁRIO da TARDE, 

17 jun., 1958, p.2). 

 

Os fatos apontados prejudicavam seriamente o ensino da dança clássica dentro 

do Teatro Guaíra. Como e por quais motivos alguém desenvolveria um programa de 

ensino de dança para o Teatro Guaíra se: alunos com diferentes níveis de 

conhecimento ocupavam a mesma sala de aula; o espaço era precário; o professor não 

recebia salário e havia alta rotatividade de alunos? 
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Neste contexto, em dezembro de 1956, Aroldo Moraes117 foi convidado a dar 

aulas de ballet. Natural de Morretes, litoral do Estado, Licenciado em Filosofia pela 

Universidade Federal do Paraná, Aroldo Moraes, ministrou aulas de Teoria e História 

da Dança no Curso de Danças Clássicas do Teatro Guaíra. Muito embora as fontes 

oficiais como os programas de espetáculo e as pastas arquivadas na EDTG mencionem 

que as disciplinas teóricas só foram incluídas nos anos 1970, um documento 

digitalizado, arquivado em 1999 por Marlene Tourinho de Britez indica que este 

professor ministrava aulas de História da Dança no final dos anos 1950.   

Antes de dedicar-se a dança, Aroldo Moraes era esportista do boxe amador 

tendo ganhado alguns prêmios em São Paulo.  

 

O jovem Aroldo que é portador de espírito inteligente e esportivo, foi 

até há pouco campeão paulista de box amador na categoria de peso 

pena. Depois dedicou-se à dança clássica tendo se aperfeiçoado no 
Ballet com o famoso Sergio Lifar. (...) o nosso conterrâneo ezecutou 

com grande sucesso em S.Paulo na qualidade de 1º bailarino os 

bailados “Shilphides” e “Passaro Azul”. (O DIA, 15 jan., 1955, p.3). 

 

O resultado de seu trabalho como professor de ballet, em São Paulo, 

possibilitou Aroldo fazer uma especialização na Europa. Foi com persistência que 

conseguiu juntar dinheiro para complementar seus estudos de ballet em Paris, como 

informa o jornal: “Lecionando ballet na capital e no interior de São Paulo, poude 

Aroldo Moraes reunir economia necessária para excursionar à Europa, onde vai cursar 

o Instituto Coreográfico de Paris”. (O DIA, 15 jan., 1955, p.3). 

 

FIGURA 33 - BRILHA NA ARTE DO “BALLET” UM FILHO DE MORRETES 

 
Fonte: O DIA. 15 de jan, 1955, p.3. 

  

                                                             
117

 Aroldo Moraes foi aluno de Tadeu Morozowicz segundo depoimento de Milena Morozowicz 

(2016). Possivelmente indicado pelo professor Tadeu a dar aulas no referido Curso. 
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Logo que retorna dos seus estudos de dança, em Paris, Aroldo Moraes começa a 

integrar, com Tereza Padron o quadro docente do Curso de Danças Clássicas. 

“Eu entrei aqui em dezembro de 1956. Eu lembro que a escola fora recém-

criada. Por que o Corpo de Baile
118

 existiu? Porque foram alunos da escola de dança 

que foram reconduzidos ao Corpo de Baile” (MORAES, 2007). 

Segundo depoimento do professor Aroldo Moraes, dado à Rosirene Gemael, em 

2006, seu trabalho era sem ônus ao estado, como o da primeira diretoria. Para 

compensar seu trabalho o professor poderia utilizar as dependências do teatro “em dias 

alternados e, assim, obter proventos com aulas particulares”. (GEMAEL, 2007). 

Mesmo assim, Aroldo Moraes afirma:  

 

Às vezes eu tinha que limpar o chão, pagar o pianista do meu bolso. 

Vi que ali não tinha futuro, estava abandonado. Aluguei uma sala na 

Rua Saldanha Marinho e montei a minha escola. Chamava-se 
Academia Paranaense de Balé. Em pouco tempo tinha mais de 100 

alunos. (MORAES, 2006  In: GEMAEL, 2007, p.21). 

 

 Recém-chegado da Europa, percebendo as dificuldades encontradas dentro do 

Curso de Danças Clássicas do Teatro Guaíra, Aroldo Moraes inaugura sua própria 

escola de ballet denominada Academia Paranaense de Ballet, dia 8 de novembro de 

1958 (DIÁRIO DO PARANÁ, 7 nov., 1958, p.1).  

Logo após a inauguração, o jornal Diário do Paraná (DIÁRIO DO PARANÁ, 

16 nov., 1958, p.8) recomenda o professor paranaense que acabara de aperfeiçoar seus 

estudos em dança, na Europa: 

 

O bailarino paranaense Aroldo Morris
119

 acaba de inaugurar (...) sua 

Academia Paranaense de Ballet. Morri está capacitado a fazer desta 

academia o melhor estabelecimento de ensino do gênero de nossa 

cidade pois acaba de retornar de longa estada na Europa, onde 
aperfeiçoou-se como bailarino e como professor. (DIÁRIO DO 

PARANÁ, 16 nov., 1958, p.8).   

 

                                                             
118

 Cabe relembrar que o Corpo de Baile, conhecido hoje (2016) como Balé Teatro Guaíra, ainda não 

existia. 
119

 A grafia com o nome de Aroldo Moraes foi encontrada de diversas maneiras. Morris, Moris, 

Morais e Moraes. As grafias foram mantidas de acordo com o impresso encontrado. 
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A inauguração da Academia Paranaense de Ballet ocorre em um sábado, às 17 

horas de acordo com a notícia publicada no mesmo jornal: 

 

Inauguração da Academia Paranaense de Ballet 

Amanhã, às 17 horas, será inaugurada a Academia Paranaense de 

Ballet (rua Saldanha Marinho, 830), dirigida pelo professor Aroldo 
Morais, com a assistência das alunas Suely Tourinho, Ileana 

Kwasinski, Lea Lidova, Ceci Chaves e Alice Lohman. Na ocasião será 

oferecido um coquetel aos presentes. (DIÁRIO DO PARANÁ, 7 nov., 
1958, p.1). 

 

A foto a seguir, mostra as alunas, citadas anteriormente, na notícia do jornal, 

fazendo aula de ballet com o professor Aroldo Moraes, no clube Círculo Militar do 

Paraná. As seis alunas aparecem com sapatilhas de ponta, fato que indica um nível 

mais avançado de conhecimento técnico da dança clássica, para aquela época
120

, 

especialmente, na cidade de Curitiba. Diferente das primeiras alunas do professor 

Tadeu Morozowicz, na década de 1930 estas alunas, em 1958, já usavam meia calça 

no uniforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
120

 Não vem ao caso, neste texto, fazer uma leitura semiótica de cada foto, dos corpos e da técnica de 

dança clássica adquirida no final dos anos 1950. Ressalta-se, no entanto, que os níveis avançados da 
dança clássica de hoje (2017) colocariam as meninas dos anos 1950 em um nível mais intermediário 

do que avançado. 
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FIGURA 34 - STUDIO DE BALLET DO CÍRCULO MILITAR DO PARANÁ 

 

Fonte: SETOR DE MEMÓRIA da EDTG, 2014. 
 

 

As alunas da Academia Paranaense de Ballet faziam parte do grupo de dança do 

professor Aroldo Moraes, denominado Conjunto Coreográfico de Curitiba que teve 

início no Clube Círculo Militar do Paraná com: Suely Tourinho, Ileana Kwasinski, Lea 

Lidova, Ceci Chaves e Alice Lohman121. 

Percebe-se, nas imagens do professor Aroldo Moraes no Clube Círculo Militar e 

do seu Conjunto Coreográfico de Curitiba informações datilografadas. Na imagem a 

seguir a inscrição datilografada indica as “primeiras bailarinas do Conjunto 

Coreográfico de Curitiba”. 

 

 

 

 

 

                                                             
121

 Algumas alunas de Aroldo Moraes já faziam parte do Curso de Danças Clássicas. Outras, mais 

novas, participaram do Curso de Danças do Teatro Guaíra posteriormente. 
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FIGURA 35 - AULA DO CONJUNTO COREOGRÁFICO DE CURITIBA 

 

Fonte: SETOR DE MEMÓRIA da EDTG, 2014. 

 

A próxima imagem apresenta as alunas do Conjunto Coreográfico de Curitiba 

com figurino próprio para apresentação, chamado de “tutu”. Este figurino representa 

além da sapatilha de ponta mais uma marca da estética da dança clássica.  

 

 
FIGURA 36 - CONJUNTO COREOGRÁFICO DE CURITIBA 

 

Fonte: SETOR DE MEMÓRIA da EDTG, 2014. 
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O tutu, segundo Schneider (2013) “é composto por três partes: a saia, o cós e o 

corpete.” (Schneider, 2013, p.137). A primeira aparição do tutu, conhecido atualmente 

como tutu romântico, data de 1832. Marie Taglioni deu vida a uma sílfide, no ballet de 

mesmo nome La Sylphid e aparentava flutuar devido à leveza de sua técnica e de seu 

figurino esvoaçante.  

 

O estilo da época em que surgiu o primeiro tutu permitia que as 
formas dos vestidos fossem suaves e leves, dando mais liberdade ao 

corpo. Esta mudança ocorreu após a Revolução Francesa, quando os 

ares da democracia, pensada na Grécia, chegavam às cortes francesas. 
Então, tudo o que caracterizava a Grécia antiga passou a ser moda. A 

arquitetura, o teatro, a arte, a escultura e as silhuetas gregas, inclusive 

os penteados. (SCHNEIDER, 2013, p.137). 

 

FIGURA 37 - MARIE TAGLIONI. TUTU ROMÂNTICO 

 

Fonte: FRANÇA, 1830-1839. 

 

Na imagem em que as bailarinas do Conjunto Coreográfico de Curitiba 

aparecem com este tipo de figurino, não se trata do tutu romântico, mas de um tutu 

clássico, ou seja, uma saia que parece um prato, sustentada por um ferro que mostra 

toda extensão das pernas. 
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Estruturalmente, o tutu clássico não difere tanto, em sua construção, 

do tutu romântico. Na confecção do tutu clássico as camadas são 

cortadas em tamanhos decrescentes, os pedaços são costurados em 
pregas e então postas em ordem para que a menor camada fique 

próxima à região pélvica. Na camada do meio é posto um ferro 

circular, principal acessório para a sustentação das camadas na 

horizontal. (SCHNEIDER, 2013, p.138). 

 

FIGURA 38 - TUTU CLÁSSICO. LAGO DOS CISNES 

 

Fonte: FRANÇA, 1961-1970. 

 

 

A estética da dança clássica não era nova para os palcos curitibanos. Marlene 

Tourinho já tinha chocado a cidade com seu tutu clássico, na década de 1940.  

Enquanto o público da cidade assistia a espetáculos de bailarinas com seus 

figurinos característicos, Aroldo Moares e Tereza Padron continuavam a lecionar sem 

receber salário. Por este motivo, os dois continuavam com suas atividades nas 

Sociedades Curitibanas. Aroldo dava aulas em sua Academia Paranaense de Ballet e 

no clube Círculo Militar e Tereza continuava a ministrar aulas no Clube Curitibano. 

Após cinco anos de constantes desafios enfrentados, Tereza Padron escreve 

uma carta à nova superintendência do Teatro Guaíra, publicada em jornal a qual afirma 

não concordar mais com as medidas tomadas pela administração, em março de 1961. 

 

Curitiba, 10 de março de 1961. Ilmo Sr. Antonio Fernando Pessoa 

Ferreira. DD. Diretor Superintendente do Teatro Guaíra. 
(...) V.S. nos comunica que essa Superintendência está recebendo 

propostas de professores de Ballet Clássico para o preenchimento da 
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função de professor de Ballet, da Escola
122

 de Ballet do Teatro Guaíra, 

sem ônus para o Estado, até que seja feito concurso especifico. 

Adverte V.S., outrossim, que temos um prazo até o dia 17 do corrente, 
para manifestar nossa pretensão em torno dessa proposição.  

Permito-me, preliminarmente, acentuar que há mais de cinco anos 

vimos, diuturnamente, emprestando o melhor de nossos esforços junto 

ao Teatro Guaíra, no sentido de implantar no Paraná, mentalidade de 
Ballet Clássico, desenvolvendo o aprimoramento do gosto de milhares 

de pessoas por essa arte. Em nenhum instante, tivemos, como artista 

que somos, preocupação de ordem financeira ou desejo de 
locupletarmo-nos das prerrogativas do cargo para o qual fomos 

honrada no quinquênio passado.  

(...) Desconhecendo V.S. os aspectos do Ballet Clássico, não poderá 

certamente aquilatar a somatória dos esforços que desenvolvemos, 
sem ônus para o Estado, para implantar essa arte em Curitiba, através 

do Teatro Guaíra, alcançando assim, gerações desta cidade. O Teatro, 

assim, dinamizou-se, encontrando se autenticamente, na sua real 
expressão de ser Instituto de difusão da Cultura e Arte.  

(...) Devolvo-lhe o ofício, não o aceito. Considero esse documento um 

agravo ao patrimônio do que fiz pela arte do Ballet nesta Capital. (...) 
Queira aceitar o Ofício que lhe devolvo e a certeza de que, em 

nenhuma ocasião, colaboraremos com essa administração. 

Atenciosamente, Maria Tereza Padron de Siqueira. (CORREIO DO 

PARANÁ, 12mar, 1961, p.5). 

 

FIGURA 39 - CARTA AO DIRETOR DO GUAÍRA. DONA TEREZA DEVOLVEU 
OFÍCIO 

 

Fonte: CORREIO DO PARANÁ, 12mar. 1961, p.5. 

 

A carta escrita por Tereza Padron referia-se a todos os desafios por ela 

vencidos, no último quinquênio, e ressaltava seus feitos e qualidades como professora 

de ballet e de arte reconhecida na cidade de Curitiba. Mostrou-se indignada ao receber 

um ofício do novo diretor do Teatro Guaíra, o qual pedia uma posição, quanto as suas 

intenções, em continuar ministrando aulas de ballet sem ônus ao Estado.  

Durante mais de um mês, no início do ano letivo de 1961, o Curso de Danças 

Clássicas do Teatro Guaíra fica sem diretoria e sem aulas. O então superintendente do 

                                                             
122

 Percebe-se que os professores do Curso de Danças Clássicas já o denominavam como “escola” no 

início dos anos 1960. 
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teatro fica responsável por definir quem será o novo diretor e professor do Curso. Mas, 

nem a comissão que o ajudaria a avaliar as pretensões de cargo recebidas pelo ofício 

(aquele devolvido por Tereza Padron), conseguia reunir-se para tomar uma posição. O 

jornal Última Hora publicou: 

 

Comissão Desaparecida 
Continua sem aulas de danças as crianças que frequentam o curso de 

“ballet” gratuito no Teatro Guaíra. Candidataram-se à vaga os 

professores Haroldo Morais e Tadeu Morozowicz. Até o momento o 
superintendente do Guaíra, sr. Fernando Pessoa, não escolheu o titular 

da escola
123

, alegando que não consegue reunir a comissão 

encarregada de opinar sobre o assunto. Os membros da comissão: 
Renne Dotti, Carmela Saghy e Gilmar José Turin. (ÚLTIMA HORA, 

22 ABR, 1961, p.3). 

 

Assim, a década dos anos sessenta começa conturbada para o Curso de Danças 

Clássicas e com aulas suspensas por falta de direção. Aroldo Moraes torna-se o 

segundo diretor do referido curso (hoje, Escola de Dança do Teatro Guaíra), após a 

saída de Tereza Padron, em 1961.  

Além das atividades como professor na Academia Paranaense de Ballet, no 

Clube Círculo Militar e no Curso de Danças Clássicas, Aroldo Moraes ampliou seus 

contatos e começou a trabalhar, também, para a televisão com o objetivo de informar 

sobre a arte do ballet, conforme se vê na coluna Plateia, de Eddy Antônio Franciosi, no 

jornal O Dia, em 5 de fevereiro de 1961. 

 

Balet na TV 
Logo mais à noite (às 21 horas), Aroldo Morais e suas alunas da 

Academia Paranaense de Ballet estarão presentes frente às câmaras da 

TV associada Canal 6 para uma apresentação de “Petroushka”, 
coreografia de Fokine e música de Strawinski. (FRANCIOSI, 1961, 

p.2). 

 

Não bastassem as apresentações coreográficas, Aroldo Moraes também 

ensinava ballet na televisão. As aparições na TV incluíam aulas de dança clássica, com 

exemplos práticos de suas alunas. A imagem a seguir mostra uma aula da técnica da 

                                                             
123

 Os periódicos da época referiam-se ao Curso de Danças Clássicas tanto como “curso” quanto como 
“escola”. Contudo, somente nos anos 1990 que o Curso de Danças Clássicas oficializa-se como uma 

escola de dança, portanto, depois do período de estudo. 
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dança clássica e o professor Aroldo, de terno, ensinando as posições básicas de braços 

e pernas. Observa-se um quadro-negro atrás do professor que informa: “As bases 

técnicas da dança clássica. 1ª aula: Posições dos braços e das pernas”.  

 

FIGURA 40 - BALET NA TV: POSIÇÕES DOS PÉS E DAS PERNAS 

 

Fonte: SETOR DE MEMÓRIA da EDTG, 2014. 

 
 

Para ficar claro que o ballet poderia ser feito por meninas-moças e também por 

crianças, o professor Aroldo levava uma aluna adiantada e uma aluna de nível mais 

básico. A aluna adiantada aparece usando uma sapatilha de ponta e faz os movimentos 

mais adiantados referentes ao seu nível de instrução. A aluna criança aparece com uma 

sapatilha de “meia-ponta”, isto é, uma sapatilha adequada a sua idade, considerando 

que ainda não deveria ter instrução suficiente para ficar na ponta dos pés. 

Uma barra e uma escada servem de material de apoio (assim como a barra que, 

normalmente, é material obrigatório nas aulas de dança clássica) para demonstrar os 

movimentos. 

A figura a seguir, mostra o movimento correto da primeira posição com a 

sapatilha de ponta. Por este motivo, a aluna mais nova não o executa.  
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FIGURA 41 - BALET NA TV: PRIMEIRA POSIÇÃO, SAPATILHA DE PONTA 

 

Fonte: Fonte: SETOR DE MEMÓRIA da EDTG, 2014. 

 

Para a demonstração da mesma posição de braços e pernas, tanto para alunas 

adiantadas quanto para alunas de nível básico, o professor Aroldo mostra um exemplo 

com as duas alunas, como se observa na foto a seguir. 

 

FIGURA 42 - BALET NA TV: QUINTA POSIÇÃO DAS PERNAS 

 

Fonte: SETOR DE MEMÓRIA da EDTG, 2014. 
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 As alunas do professor Aroldo Moraes que faziam aula no Clube Círculo 

Militar do Paraná, possivelmente, foram convidadas a participar de um grupo de 

dança
124

 a fim de levar o nome do professor Aroldo aos palcos da cidade. Esse grupo 

de dança chamava-se Conjunto Coreográfico de Curitiba. O nome do grupo manteve-

se mesmo com a criação da nova escola de dança do prof. Aroldo denominada 

Academia Paranaense de Ballet. Estas mesmas alunas seguiram o seu professor ao 

novo espaço, para fazer aulas.  

Como Aroldo Moraes dava aulas no Curso de Danças Clássicas do Teatro 

Guaíra deve ter estimulado as melhores alunas a fazer parte daquela formação. Este 

fato não significava impedimento para que as meninas fizessem aulas tanto na escola 

do Teatro Guaíra quanto na Academia Paranaense de Ballet, todas ministradas pelo 

mesmo professor
125

. 

 

3.1 O BALLET NA AGENDA DA CIDADE: 1962 A 1965. 

 Após a saída de Tereza Padron, em 1961, Aroldo Moraes continuou a atuar 

como diretor e professor do Curso de Dança do Teatro Guaíra.  

Em 1962 a cidade de Curitiba tornou-se a capital sede do primeiro Encontro de 

Escolas de Danças do Brasil, fato histórico para os profissionais da dança que 

clamavam por mais respeito pela profissão. “Um dos vários momentos marcantes na 

vida artística de Curitiba foi o Encontro das Escolas de Dança do Brasil, que se deu em 
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 Para aqueles que pouco compreendem a cultura da dança fica difícil perceber as semelhanças e 

diferenças entre tantos nomes como escola de dança, grupo de dança, conjunto coreográfico ou 

companhia de dança. Por este motivo tentar-se-á explicar a situação das fotos mostradas 
anteriormente. 
 
125

 Muitas vezes, um bailarino em formação participa de aulas em mais de uma escola de dança e 

apresenta-se no palco, em mais de um grupo de dança. Por este motivo, o início da Escola de Dança do 
Teatro Guaíra deverá parecer confuso aos olhos de quem não experimentou formar-se na área da 

dança, em Curitiba. Algumas comparações podem ajudar a compreender o que parece ser confuso. Um 

professor pode dar aulas em mais de uma escola, sendo uma escola pública estadual, uma escola 
pública federal e uma escola particular. Dentro dessas escolas, o professor pode fazer parte de alguns 

grupos de pesquisa. Ou seja, este professor pode estar envolvido tanto com escolas diferentes quanto 

com os grupos específicos de cada escola. Outro exemplo, é quando um jogador de futebol representa 

a seleção do país e joga em um time, estadual. Da mesma forma, um bailarino em formação, para 
poder ter mais experiência de palco pode dançar pela sua escola, por um grupo de dança da própria 

escola e por outro grupo de dança ou outra escola para qual tenha sido convidado. 
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setembro de 1962, promovido pelo então governador Ney Braga
126

”. 

(MOROZOWICZ, 2000, p.151).  

As instituições que apoiaram o evento foram a Universidade Federal do 

Paraná
127

, a Secretaria de Educação e Cultura e o Conselho Nacional de Cultura. 

Durante as comemorações do cinquentenário da Universidade Federal do Paraná o 

reitor cedeu o espaço do palco da Reitoria com a finalidade de afirmar seu apoio e dar 

voz aos bailarinos da capital. O jornal Diário do Paraná denomina a cidade como 

“capital do ballet”: 

 

Com a abertura do 1º Encontro de Danças, curitiba tornou-se a capital 

mundial do ballet. O conclave conta com o prestígio da Secretaria de 

Educação e Cultura, Universidade do Paraná e é promovido pelo 
Conselho Nacional de Cultura (...) O reitor Flávio Suplicy de Lacerda, 

muito orgulhoso do cinquenternário da UP não vem poupando 

esforços, no sentido de que o Encontro atinja realmente seus 
objetivos: Congregar dançarinos de todo o Brasil, promovendo 

aprimoramento de metodos e estudos de legislação que venha os 

amparar efetivamente. (DIÁRIO do PARANÁ, 7 set., 1962, p.3). 

 

 

O 1º Encontro de Danças de Curitiba
128

 não só tonava a cidade conhecida como 

a “capital do ballet”, mas queria, igualmente, mostrar a importância das escolas de 

dança que começaram a movimentar a cidade. Reunir bailarinos de todo o Brasil e 

trazer personalidades da dança de fora do país tinha o objetivo não só de trocar 

experiências e métodos de estudo, mas de trazer turistas para cidade e colocar Curitiba 
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 “Paschoal Carlos Magno, merecidamente tido como Embaixador das Artes no Brasil, havia criado 

no Rio de Janeiro um centro de encontro de artistas, que chamou Aldeia e idealizou o 1º Encontro das 

Escolas de Dança do Brasil, que se realizou no Paraná. Curitiba, por sua vez, foi denominada por 
Paschoal de A Capital da Dança, porque aqui havia nascido a 2ª Escola de Ballet do Brasil e se tinha 

formado um público apreciador dessa arte. O ambiente era propício e as plateias avidas por bons 

espetáculos de dança”. (MOROZOWICZ, 2000, p.151). 
127

 Na impresnsa encontra-se, ainda em 1961, o termo UP para indicar Universidade do Paraná, 

embora já tivesse se tornado Universidade Federal do Paraná (UFPR). A Universidade do Paraná 

inicia, em 1946, uma batalha pela sua federalização. “Flávio Suplicy de Lacerda, reitor à época, 
mobilizou as lideranças do Estado e, em 1950, passou a chamar-se Universidade Federal do Paraná, 

uma instituição pública e gratuita”. (UFPR, 2017. [online]). Disponível em: < 

http://www.ufpr.br/portalufpr/historico-2/>.  Acesso: 22 de julho de 2017. 
128

 Este foi o primeiro Encontro de Escolas de Dança do Brasil segundo o repositório digital da 
UFRGS. Disponível em: < http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/115135>. Acesso em: 2 de 

novembro de 2016. 

http://www.ufpr.br/portalufpr/historico-2/
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/115135
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no cenário da cultura da dança. “Paschoal C. Magno, secretário geral do Conselho 

Nacional de Cultura, auxiliado pelo professor Sálvio de Oliveira, é o grande 

responsável pelo soberbo acontecimento, marco de uma nova era no cenário cultural 

de Curitiba.” (DIÁRIO do PARANÁ, 7 set., 1962, p.3).  

Para esse novo cenário cultural da cidade, o jornal Diário do Paraná, de sete de 

setembro de 1962, chamava a atenção para alguns nomes de mestres e bailarinos 

nacionais e internacionais, entre eles estão William Dollar
129

, Renné Gumiel
130

 e Nina 

Verchinina
131

: 

 

William Dollar é a grande personalidade da coreografia mundial 
presente ao Encontro, que juntamente com René Gumiel, Nina 

Verchinina, Mercedes Baptista
132

 e Eugênia Fedorova
133

 atraem maior 

atenção. 
Armando Nesi

134
 primeiro bailarino da Fundação Brasileira de Ballet, 

dirigida por Eugência Fedorova, é uma das grandes atrações do 

Primeiro Encontro de Escolas de Dança do Brasil. Hoje, no auditório 
da reitoria da Universidade do Paraná terá prosseguimento o conclave, 
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 William Dollar (1908-1986), coreógrafo, bailarino e professor de ballet americano. “foi um dos 
primeiros dançarinos do sexo masculino a fazer um nome no balé americano contemporâneo”. Fonte: 

New York Times [online], 1986. Disponível em: < 

http://www.nytimes.com/1986/03/03/obituaries/william-dollar-78-dancer-choreographer-and-
teacher.html >. Acesso: 22 de julho de 2017. 
130

 Renné Gumiel. “Nascida em 1913 na cidade francesa de Saint-Claude, Renée chegou ao Brasil nos 

anos 1950, trazendo consigo a dança moderna. (...) Estudou com Kurt Jooss e Rudolf Laban.”. 

(FOLHA de SÃO PAULO, 2006. [online]). Disponível em: < 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1209200614.htm >. Acesso: 22 de julho de 2017. 
131

 Nina Verchinina “(Moscou, Rússia, 190 – Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1995). 

Professora, bailarina e coreógrafa. Fixa residência no Brasil em 1954. Fonte: ENCICLOPÉDIA Itaú 
Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2017. Disponível em: 

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pesso482531/nina-verchinina>. Acesso em: 22 de Jul. 2017. 

Verbete da Enciclopédia. 
132

 “(...) Mercedes Baptista foi a primeira bailarina negra a atuar profissionalmente no Corpo de Baile 

do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. (...) introduz a disciplina dança afro-brasileira na Escola de 

Dança do Theatro Municipal do Rio de Janeiro.”. Fonte: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e 

Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2017. Disponível em: 
 <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa106837/mercedes-baptista>. Acesso em: 22 de Jul. 

2017. Verbete da Enciclopédia. 
133

 Eugenia Feodorova (Kiev, Ucrânia 1923 - Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007). Bailarina, 
professora e coreógrafa. Fedorova é responsável por idealizar a Fundação Brasileira de Ballet (FBB), 

em 1961, “entidade oficial que tem por função profissionalizar os bailarinos e criar meios de difundir a 

dança brasileira no país e no exterior. Seu objetivo pautava-se na criação de uma escola de balé e de 
um corpo de baile, no Rio de Janeiro”. ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. 

São Paulo: Itaú Cultural, 2017. Disponível em: 

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa407315/eugenia-feodorova>. Acesso em: 22 de Jul. 

2017. Verbete da Enciclopédia. 
134

 Armando Nesi foi aluno de Eugênia Fedorova. Deu aulas de ballet clássico como professor 

convidado no Dalal Achcar Centro de Arte e Cultura. 



143 
 

com novas apresentações para o público. (DIÁRIO do PARANÁ, 

1962, p.3). 

 

A Universidade Federal do Paraná cedeu aos participantes do primeiro Encontro 

de Escolas de Dança em Curitiba um distintivo de lapela. A peça, feita em metal, no 

sentido vertical, “apresenta o distintivo da Universidade do Paraná nas cores azul 

marinho, branco, azul celeste e dourado” (REPOSITÓRIO DIGITAL, UFRGS, 2016. 

[online]) 
135

. 

 

FIGURA 43 - DISTINTIVO DE LAPELA 

 

Fonte: REPOSITÓRIO DIGIRAL,. UFRGS, 2016. 

 

Observa-se, na foto do distintivo, a comemoração do cinquentenário da 

universidade mesmo com seu nome sem a denominação de instituição federal: “1912. 

CINQUENTENÁRIO DA UNIVERSIDADE DO PARANÁ. 1962. 19 DE 

DEZEMBRO. FUNCIONÁRIO.” (REPOSITÓRIO DIGITAL, UFRGS, 2016). 

Entre os participantes que estiveram presentes neste encontro estavam: as 

escolas da Bahia, de São Paulo, de Guanabara, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais 

e de Pernambuco. As escolas de Curitiba que participaram do evento foram: a 

Academia Paranaense de Ballet do professor Aroldo Moraes, o Curso de Ballet Thalia 

do professor Tadeu Morozowicz, o Curso de Ballet do Clube Curitibano dirigido pela 

professora Tereza Padron, o Grupo Folclórico Polonês, dirigido por Tadeu 
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 “Alfinete de lapela cedido para digitalização por Maria Cristina Futuro que autorizou sua 
divulgação”. Fonte: Repositório Digital da UFRGS. Disponível em: < 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/115135>. Acesso em: 2 de novembro de 2016. 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/115135
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Morozowicz, o Grupo Folclórico Ucraino e Grupo Folclórico Português. As 

apresentações eram gratuitas, exibidas no palco da Reitoria da Universidade Federal 

do Paraná.  

Observa-se que as escolas de dança de Curitiba, em geral têm origem nos 

grupos folclóricos e nos clubes da sociedade, por mais que a ideia do governo tenha 

sido ampliar os ensinamentos da dança para toda a população, criando um curso 

gratuito no Teatro Guaíra para formar profissionais da área. Curitiba, pela sua 

formação cultural já tinha um clima propício para o ballet levando em conta o 

crescimento do número de escolas na cidade e o pioneirismo em acolher escolas de 

todo o Brasil no 1º Encontro de Danças de Curitiba. 

Neste encontro, Aroldo Moraes representava sua própria escola, mesmo 

lecionando no Curso de Danças Clássicas do Teatro Guaíra. Este fato revela que a 

circulação de ideias estava sempre no meio do mesmo “grupo” ou “nicho” daqueles 

que pensavam a dança no início dos anos 1960.  

O primeiro Encontro de Escolas de Danças do Brasil sediado em Curitiba foi 

um sucesso como aponta o jornal o Diário do Paraná, em 14 de setembro de 1962. O 

jornalista Eduardo Rocha Virmond faz uma reflexão acerca das apresentações das 

escolas de dança abordando os pontos positivos de cada escola e expressa, ainda, que a 

vontade do reitor da Universidade do Paraná era a de criar uma escola de bailado como 

já existia na Bahia, com nível superior de formação. A semente da ideia ficaria, desde 

1962, atormentando as autoridades do Paraná que conseguiram adiar tal formação até 

1985
136

 quando foi criado o Curso Superior de Dança do Paraná. 

 Em 1963, o segundo Encontro de Escolas de Danças do Brasil foi sediado em 

Brasília. Aroldo Moraes leva seu grupo de alunas do Conjunto Coreográfico de 

Curitiba, da sua Academia Paranaense de Ballet, ainda sem participação de alunas 

representando a escola do Teatro Guaíra embora muitas delas o acompanhassem nas 

duas instituições. 
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 Foi neste ano, em 1985 que o segundo curso de graduação em Dança no Brasil foi criado, em 

Curitiba. Até esta data, a Bahia reinava solitária nesta formação. 
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O jornal Diário do Paraná, de 31 de agosto de 1963 traz uma foto na primeira 

página, informando que as alunas do professor Aroldo Moraes iriam representar a 

dança do Estado do Paraná, em Brasília. 

 

Paraná no Encontro de Danças 

Este é o Conjunto Coreográfico de Curitiba, composto de 13 

elementos, que irá representar nosso Estado em Brasília, por ocasião 
da realização do 2º Encontro de Escolas de Danças do Brasil, nos dias 

6, 7 e 8 de setembro. O conjunto seguira dia 5 em avião especial 

cediço pelo governo do Estado, sob a direção do prof. Aroldo Moraes. 
(DIÁRIO DO PARANÁ, 31 ago., 1963, p.1). 

 

Depois da boa repercussão dos encontros nacionais, Curitiba percebeu que era 

de suma importância fazer um encontro com as escolas do Paraná. O primeiro 

encontro paranaense ocorreu em 1965. Os objetivos em discutir a profissionalização da 

dança continuavam a ser o assunto primordial do encontro. 

 

Encontro de Danças 
A regulamentação do ensino de danças e o problema da 

profissionalização do bailarino são alguns dos temas a serem 

debatidos no Encontro de Escolas de Danças do Paraná que será 
inaugurado dia 8, prolongando-se até o dia 12 próximo, no auditório 

da Reitoria da Universidade do Paraná. Cinco escolas estão inscritas 

no certame, que tem o patrocínio do Departamento de Cultura da UP. 

O Grupo Coreográfico Moderno, de Jean Vardé (na foto com 
Terezinha Sá Barreto) apresentará, pela primeira vez no país, com 

elementos brasileiros, um espetáculo de música eletrônica, dia 11, às 

20h30m. Dia 9, Vardé prelecionará conferência intitulada <Dança 
Moderna Livre> que será ilustrada com número de 22 componentes de 

seu Grupo. (DIÁRIO DO PARANÁ, 25 mai., 1965, p.1). 
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FIGURA 44 – PROGRAMA OFICIAL DO 1º ENCONTRO DE ESCOLAS E DANÇAS DO 

PARANÁ 

 

Fonte: SETOR DE MEMÓRIA da EDTG, 2015. Pasta n.2. 

 

No ano do primeiro Encontro de Danças do Paraná, em 1965 havia apenas uma 

escola oficial e pública e nove escolas particulares que ensinavam ballet. Ao todo 

havia, aproximadamente, mil alunos e apenas 20 professores na cidade de Curitiba. 

Percebe-se um número bastante expressivo de alunos comparado com 20 docentes, 

fato que justificava a reflexão da profissionalização da dança na capital. O jornal 

Diário do Paraná, em 10 de outubro de 1965 informa: 

 

Em Curitiba existem: uma escola
137

 oficial, a do Teatro Guaíra e nove 

particulares - Escola de <Ballet> Thalia, <Ballet> do Cube Concórdia,  
Escola de <Ballet> Jean Vardé, Escola de <Ballet> do Círculo Militar, 

<Ballet> Estúdio, Escola de <Ballet> Lorna Kay, Academia de 

<Ballet> Aroldo Moraes, <Ballet> João Dionísio e <Ballet> do Clube 
Curitibano, onde cerca de 20 professores ministram ensinamentos a 

mais de mil alunos. (DIÁRIO do PARANÁ, 25 mai., 1965, p.1
138

). 

 

                                                             
137

 Pela primeira vez, o jornal Diário do Paraná indica o Curso de Danças Clássicas como “escola 
oficial do Teatro Guaíra”. 
138

 Símbolos mantidos do texto original. 
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A idade mínima para admisão de crianças nas escolas particulares citadas no 

jornal, em 1965 ocorria a partir de 5 anos. Já a escola do Teatro Guaíra aceitava 

crianças apenas a partir dos 7 anos. Um ano antes, a idade mínima para ingresso no 

Curso de Danças Clássicas era de 8 anos. Isto é, o curso que tinha seis anos de 

duração, em 1964 foi abrindo espaço para crianças menores de acordo com a demanda. 

À medida que surgiam novas escolas e mais pais mostraram-se interessados neste tipo 

de ensino a idade mínima para o ingresso no curso foi diminuindo, em 1956 era de 10 

anos, em 1964 passou a ser 8 anos e em 1965 passou para 7 anos. 

 

Inscrições para os Cursos de Teatro e Ballet no Guayra. 

Encerram-se sábado as inscrições para os cursos de Teatro e Ballet no 

Guayra, que podem ser feitas diarimante das 13h30m às 17h30m. O 
curso de Ballet com duração de 6 anos destina-se à formação de 

bailarinas. O Guayra, segundo informou seu superintendente, o sr. 

Otávio Ferreira do Amaral, exige para inscrição que candidatas 
tenham de 8 a 14 anos e apresentem certidão de nascimento, 

autorização dos pais ou responsáveis, atestado de frequência escolar, 

atestado de saúde da Secretaria da Saúde e 3 fotografias 3 por 4. Até 

agora já se inscreveram 55 candidatos com documentação completa e 
27 com matrícula condicional. (DIÁRIO DO PARANÁ, 13 fev., 1964, 

p.1). 

 

Em 1964, percebe-se um aumento da demanda com 55 alunos inscritos 

oficialmente e mais 27 alunos com inscrições condicionais (possivelmente, por falta de 

documentação). A demanda tornava-se diferente dos primeiros anos de funcionamento 

do curso, no qual havia apenas uma turma com 30 alunos e poucos ficavam até o final 

do ano. A permanência das meninas, a partir de 1965, no curso foi o que possibilitou a 

apresentação de um espetáculo.  

A imprensa começou a dar maior ênfase à arte da dança como uma boa opção 

de instrução e disciplina para crianças. O texto da matéria sob o título “Quando as 

artes são desejadas” tratava o ballet como possibilidade de se dar uma boa educação 

para as crianças “arteiras” e como oportunidade artística no futuro, embora confessasse 

o texto que as oportunidades no país eram escassas. Isto é, as crianças pouco 

disciplinadas ou “bagunceiras” poderiam beneficiar-se com este tipo de educação.  

 

Não há criança que não faca <das suas>; algumas há, mesmo, que são 
<arteiras> de fato o que provoca reprimendas carinhosas ou 
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<beliscosas> do papai, ou desespero da mamãe, as reclamações dos 

vizinhos, dos professores, até mesmo dos simples incautos passantes 

da rua onde mora, o (ou a) terrivel realizador dessas certezas de que 
ninguem gosta (...) possuem em em si uma tendência inata e para estas 

estão abertas as escolas de <ballet>, que serão talvez a chave que lhes 

abrirá mais tarde oportunidades (raras em nosso País) na vida artistica. 

Podem elas comecar com cinco ou seis anos, nas academias 
particulares, ou com sete nas escolas oficiais, e já vão fazendo barra, 

aprendendo as várias posições, praticando exercicios e ensaiando 

passos simples. (DIÁRIO DO PARANÁ, 10 out., 1965, p.3). 

 

No contexto do artigo encontra-se uma reflexão acerca do preconceito dos pais 

ao matricular os meninos na aula de ballet, bem como o receio desta prática corporal 

ser a responsável por fazê-los afeminados
139

 Ao final do texto, a autora tenta mostrar 

aos pais que uma criança é somente uma criança, independente da atividade que faça.  

 

(...) Interessante notar, também, que não há um só meninio em nossos 

cursos de dança, enquanto a imprensa internacional canta loas a 
Nureyev – o russo milagroso do <ballet> - e Balanchine, o grande 

bailarino e coreógrafo afirma que <... tôda mãe quer que sua filha 

aprenda a dançar, mas não o filho> e desfaz, categoricamente, o falso 

estereotipo que o <ballet> converte o rapaz viril em afeminado. <para 
ser bom dançarino é preciso ser vigoroso e varonil>. 

COM UM PINCEL NA MÃO, TOCANDO OU DANÇANDO, 

ESCULPINDO OU CRIANDO MELODIAS, UMA CRIANÇA É 
UMA CRIANÇA. APENAS E SOMENTE UMA CRIANÇA. 

(DIÁRIO DO PARANÁ, 10 out., 1965, p.3).   

 

Apesar deste artigo de jornal querer abordar o ensino de ballet para todas as 

crianças, meninos e meninas, quando se trata do curso de ballet os termos “bailarinas” 

e “candidatas” aparecem no feminino. Embora em outra data, um ano antes, o mesmo 

jornal publicou que o curso de ballet do Teatro Guaíra “destina-se à formação de 

bailarinas. (no subtexto, quer dizer meninas e não meninos). O Guayra, segundo 

informou seu superintendente, o Sr. Otávio Ferreira do Amaral, exige para inscrição 

que candidatas tenham de 8 a 14 anos(...)”. (DIÁRIO DO PARANÁ, 13 fev., 1964, 

p.1, sem grifo no original), as meninas ainda eram exclusividade no ensino do ballet 

em Curitiba, em meados da década de sessenta. 

 

                                                             
139

 Apesar de passados mais de meio século desta notícia, a discussao é atual e persistente.  
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3.2 “TENHAM, TODOS, UM BOM ESPETÁCULO!”: A PRÁTICA PEDAGÓGICA 

NA FORMAÇÃO DO BAILARINO: 1965-1968. 

 

Todo artista que vai ao palco aprende que o primeiro sinal sonoro 
avisa para todos ficarem em seus lugares, pois o espetáculo vai 

começar. O segundo sinal indica que as cortinas irão abrir a qualquer 

momento para que a mágica aconteça (BITTENCOURT, 2016).  

 

Toca o primeiro sinal. Bailarinos, professores e todos os envolvidos em um 

espetáculo ficam atentos. Os bailarinos fazem os últimos ajustes em figurinos e 

retocam a maquiagem. O responsável pela mesa de som e o iluminador ficam a postos 

para começar. Bailarinos liberam o palco para que os primeiros possam entrar. Às 

pressas, aqueles que não vão abrir o espetáculo entram pelas coxias. O som do teatro 

informa tanto ao artista quanto à plateia que é preciso tomar seu lugar e ficar atento. 

Uma voz diz, após anunciar a escola que irá se apresentar: “Tenham todos um bom 

espetáculo! ”.  

 

As apresentações de dança, antes de serem apenas mera ilustração, são 
parte importante da formação em dança, porém como resultado de 

todo um processo desemboca num espetáculo. Enquanto em algumas 

áreas os trabalhos desenvolvidos são mais palpáveis e de fácil 

percepção, em dança o espetáculo constitui a única forma de os pais 
terem acesso ao aprendizado dessa linguagem (...). O propósito da 

dança como forma de arte e expressão é justamente propiciar ao corpo 

“que dança” possibilidades diferenciadas de percepção e cognição, 
diferentemente do que ocorre com o corpo “na dança” da festa junina 

ou em outra festa qualquer. (MORANDI, 2006, p.90). 

 

O espetáculo faz parte da formação do artista bailarino. Nem sempre um 

espetáculo acontece no palco italiano
140

 conhecido como “caixa preta”. Contudo, é 

mister afirmar que há uma apresentação em algum espaço, (no palco, na escola, na rua, 

entre outros) para que o aprendiz possa mostrar os saberes da dança apreendidos. Mas, 

as apresentações de ballet, muitas vezes, precisam da estrutura do palco, com cenário e 

                                                             
140

 O palco italiano é provido de moldura, chamada boca de cena e geralmente possui bastidores 
laterais [coxias], bambolinas – varas onde são presos elementos cênicos – e cortina (ou pano de boca). 

“Possui também um espaço à frente da boca de cena, chamado proscênio” (ARAGÃO, p.82, 2012). 
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iluminação adequados para que o coreógrafo complete a obra da maneira que 

idealizou. 

Cabe lembrar a origem do espetáculo de ballet que segundo Portinari (1989) 

“foi um triunfo concebido, musicado e dirigido por Bergonzio di Botta em 1459, para 

comemorar o casamento do Duque de Milão com Isabella Aragão” (PORTINARI, 

1989, p.57). Estes triunfos de Lourenço de Médicis que colaboraram com a 

valorização da figura do mestre de dança. 

Diferente de outras formas de arte como a escultura e a pintura, a dança e a 

música precisam ser percebidas em um momento específico, efêmero e este será o 

resultado ou o “produto” final do processo do ensino e do aprendizado. Sacristán 

(1999) afirma que “a prática educativa é o produto final a partir do qual os 

profissionais adquirem o conhecimento prático que eles poderão aperfeiçoar” 

(SACRISTÁN, 1999, p.73).  

Torna-se, portanto, imprescindível falar dos espetáculos da Escola de Dança do 

Teatro Guaíra como a demonstração do esforço pedagógico de professores, alunos e 

funcionários e a apresentação de técnicas e práticas pedagógicas que culminam no 

ápice do esforço coletivo dos envolvidos, na EDTG. 

Pode-se dizer que tanto a primeira (1956-1961) quanto à segunda direção 

(1961-1965?) do Curso de Danças Clássicas tiveram de se adequar econômica e 

psicologicamente para continuar ministrando aulas sem receber por seus serviços, 

prestados no meio à construção do já prometido grande auditório do Teatro Guaíra. 

Lorna Kay ainda não encontra um ambiente adequado e satisfatório na terceira direção 

do Curso de Danças Clássicas. 

A terceira diretora, Lorna Kay vem para Curitiba em 1964 representando o 

ballet do Rio de Janeiro. Em 1965 muda-se para Curitiba e os jornais mostram que 

Lorna começa a trabalhar no Curso de Teatro do Teatro Guaíra e monta seu estúdio de 

dança clássica. Como já trabalhava dentro do Teatro Guaíra não tardou para que Lorna 

Kay começasse a dar aulas de ballet no Curso de Danças Clássicas sob a direção de 

Aroldo Morais. Possivelmente, em 1966 que Lorna Kay torna-se a terceira diretora. 

O depoimento de Lorna Kay, no espetáculo Fatos e Fotos, para comemoração 

dos 50 anos da Escola (antigo Curso de Danças Clássicas) dizia: “Era tudo muito 
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precário, porque era nos fundos (do Guairinha) (...) destaca Lorna Kay ao referir-se a 

um espaço provisório e adaptado para as aulas de ballet. Quando eu cheguei, tinha uma 

meia dúzia...(de alunas) Então abrimos vagas e entraram 100 alunos. Eu dispensei 20 e 

fiquei com 80”. (KAY, 2006. Sem grifo no original). 

A própria Lorna Kay, a pedido da professora Marlene Tourinho de Britez, 

redige uma carta e conta sua trajetória na dança. O trecho, a seguir, mostra a carta 

enviada à professora Marlene, em 1998:  

 

Rio, 2 de junho de 1998. Querida Marlene, Aí vai, finalmente, uma 

síntese dos meus trabalhos, como você me pediu. Desculpe a demora, 
viajei, e quando voltei não encontrava seu endereço, por isso liguei 

para Ceci que me forneceu finalmente as coordenadas. (KAY, 1998).  

 

 Anexo a esta carta, Lorna Kay, redige sua trajetória e inicia contando que foi 

aluna de Maria Olenewa, no Rio de Janeiro, na década de setenta: 

 

Lorna ingressou na Escola Oficial de Ballet do Teatro Municipal do 

Rio de Janeiro em 1973, que na ocasião era dirigida por Maria 

Olenewa. A professora incentivou muito Lorna seguir carreira e aos 
14 anos foi contratada pela Prefeitura para dançar no Corpo de Baile 

que Olenewa vinha de formar. (...) foi nomeada solista do Teatro 

Municipal do Rio, e passou 3 anos dançando nos espetáculos de ballet 

e nas óperas, sempre belíssimas coreografias de Maria Olenewa. 
(KAY, 1998). 

 

Para finalizar a carta, a professora conta que atuou como bailarina e coreógrafa, 

tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo e foi premiada com a “Medalha de 

Mérito Artístico da Dança pelo Conselho Brasileiro de Dança, órgão vinculado à 

Unesco.” (KAY, 1998). 
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FIGURA 45 - LORNA KAY. BAILARINA E COREÓGRGRAFA 

 

 

Fonte: SETOR de MEMÓRIA da EDTG, 2015. 

 

Na carta enviada a Marlene contando sua trajetória, Lorna diz que apresentou as 

80 alunas da escola de dança do Teatro Guaíra, em um espetáculo inusitado ao 

público. Relendo o texto da professora Lorna em comparação com o programa 

impresso do espetáculo, verifica-se, apenas 75 alunas participantes e não 80 como 

constam na carta de Lorna Kay.  

 

Voltando ao Brasil, foi para Curitiba, onde organizou e dirigiu a 

Escola de Danças do Teatro Guaíra. Um ano após o início deste 

trabalho, Lorna apresentava no palco, as oitenta alunas da escola, num 
espetáculo inusitado para Curitiba. Neste período, contou com a 

participação e colaboração do pianista Auci Guarneri. (KAY, 1998). 
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O programa do espetáculo inusitado, o qual Lorna Kay se refere na sua carta, 

data de 1965
141

 e apresenta dez peças coreográficas contando com a participação de 

mais de 70 alunas
142

. Não havia preocupação em colocar dados específicos da ficha 

técnica como: a participação de um pianista, a instituição que estava promovendo o 

evento, o local e a data. Encontra-se no impresso, propagandas do Banco do Estado do 

Paraná, e as apresentações artísticas que aconteceriam no Teatro Guaíra. A 

programação do espetáculo ficava na parte central do impresso com o nome das alunas 

do Curso de Danças Clássicas. Cabe registrar o nome de Auci Luiz Guarneri como 

pianista do espetáculo. 

 

FIGURA 46 - – PARTE DO PROGRAMA DE ESPETÁCULO FESTIVAL DE BALLET
143

 

 

Fonte: SETOR de MEMÓRIA da EDTG, 2015. Pasta n.2. 

                                                             
141

 Este programa não tem data. Mas as notícias de jornal que se referem a este espetáculo são de 1965. 
142

 Os nomes que aparecem como “corpo de baile” não foram considerados pelo fato destas alunas 

poderem ser de outras escolas da cidade e terem dançado como convidadas. Não se colocava no 
programa os nomes dos bailarinos convidados e as participações especiais, isto é, aqueles que não 

faziam parte do curso de formação da instituição escolar em questão. No Setor de Memória da EDTG, 

na pasta número 2, informa que as alunas: Ceci Chaves, Catarina Rocha, Glória de Fátima Gonçalves, 

Maria Jacira Amaral, Roseli Pissaia faziam parte do quadro regular de alunas do Curso de Danças 
Clássicas do Teatro Guaíra. 
143

 Impresso de baixa qualidade. Os nomes são de difícil leitura mesmo no original. 
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A imagem a seguir mostra outra parte do programa com nomes de bailarinas 

que não, necessariamente, faziam parte do Curso de Danças Clássicas do Teatro 

Guaíra.  

 

FIGURA 47 - PROGRAMA DE ESPETÁCULO FESTIVAL DE BALLET (PEDAÇO)
144

 

 

Fonte: SETOR de MEMÓRIA da EDTG, 2015. Pasta n.2. 

. 

 

Ao se referir a “corpo de baile” o programa não indica de qual grupo ou escola 

este corpo pertence. Poderia ser da escola do Aroldo Moraes, do estúdio de dança da 

professora Lorna Kay ou, ainda, ser uma primeira tentativa de formar um corpo de 

baile do Teatro Guaíra com as meninas mais adiantadas do Curso. 

Assim sendo, considera-se, o Festival de Ballet (1965) como o primeiro 

espetáculo a apresentar todas as alunas do curso. As alunas eram somente meninas, 

apesar dos esforços em reforçar a gratuidade do curso para ambos os sexos. 

A demanda crescente de meninas e candidatas inscritas possibilitou que no ano 

de 1965, as alunas do primeiro ano do Curso de Danças Clássicas se apresentassem no 

palco, com coreografias dos professores Lorna Kay e Aroldo Moraes. O nome da 

instituição escolar, Curso de Danças Clássicas, aparece no jornal, pela primeira vez
145

, 

em um programa de espetáculo exclusivo desta escola sob o título Festival de Ballet. 

Na contracapa encontra-se a mensagem:  

 

 

                                                             
144

 Serenata Árabe. Coreografia: Lorna Kay; Pianista: Auci Luiz Guarneri (nome publicado errado, o 

correto seria Guarnieri); Solista: Ileana Kwasinki; Corpo de Baile: Catarina Rocha, Eliana Santos, 

Jane Silva, Marisa Gurek, Raquel (?) e Verônica Zydowicz. 
145

 Pode-se dizer que este é o primeiro programa de espetáculo do Curso de Danças Clássicas. Antes 
de 1965, as alunas deveriam se apresentar em outros locais, mas não como um espetáculo completo, 

apenas com uma ou algumas coreografias. 
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A Superintendência do Teatro Guaíra dentro da temporada teatral de 

1965 tem o prazer de apresentar as alunas do Curso de Danças 

Clássicas do Teatro Guaíra no Festival de Ballet, sob a orientação dos 
Professores Lorna Kay e Aroldo Moraes. (SETOR DE MEMÓRIA 

DA EDTG, 2015, PASTA N.2). 

 

 
FIGURA 48 - FESTIVAL DE BALLET: MENSAGEM 

 
Fonte: SETOR de MEMÓRIA da EDTG, 2015. Pasta n.2. 

 

Embora as alunas do Curso de Danças Clássicas tivessem se apresentado em 

outros locais com os professores e diretores Thereza Padron e Aroldo Moraes, pode-se 

dizer que o primeiro espetáculo em que todos os alunos da escola tiveram experiência 

no palco, data de 1965, dirigido por Lorna Kay, no final do primeiro ano da sua 

experiência docente.  

Apenas em 1966, no segundo Encontro de Escolas de Danças do Paraná é que o 

Curso de Danças Clássicas do Teatro Guaíra aparece como uma escola com seu nome 

impresso na programação. O Curso de Danças Clássicas do Teatro Guaíra apresentou-

se no dia 8 de junho de 1966 junto com outras duas escolas: o Grupo de Ballet 

Sociedade Rio Branco e a Academia de Ballet Clássico do Comércio de Irati. 

A programação do II Encontro de Escolas de Danças do Paraná mostra que a 

mesma aluna “Jacira Amaral” dançou coreografias tanto do Curso de Danças Clássicas 

da professora Lorna Kay, quanto do Conjunto Coreográfico de Curitiba dirigido por 

Aroldo Moraes, fato que demonstra que um mesmo aluno dançava em mais de uma 

escola ou grupo coreográfico
146

.  

                                                             
146

 Esta prática, até hoje, é considerada normal no universo da dança em Curitiba. É possível ter um 

profissional ou um aluno apresentando-se em mais de uma escola, texto abordado anteriormente p.135.  
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A imagem que mostra o programa do II Encontro de Escolas de Danças do 

Paraná apresenta no dia 8 de junho de 1966 as alunas do Curso de Danças Clássicas do 

Teatro Guaíra em que a aluna Jacira Amaral aparece dançando Pizzicatto coreografia 

de Lorna Kay. 

 

FIGURA 49 - II ENCONTRO DE ESCOLAS DE DANÇAS DO PARANÁ. CURSO DE DANÇAS 
CLÁSSICAS DO TEATRO GUAÍRA 

 
Fonte: SETOR DE MEMÓRIA da EDTG, 2015. Pasta n.2. 

 

A seguir, observa-se uma foto das alunas do Curso de Danças Clássicas do 

Teatro Guaíra com a data “1966” manuscrita, no canto superior direito.  As bailarinas 

Ceci Chaves e Marlene Tourinho aparecem na foto superior, com indicação, 

igualmente, manuscrita. Possivelmente, seja o registro do II Encontro de Escolas de 

Danças do Paraná. 
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FIGURA 50 – CISNES DANÇAM HOJE NO GUAIRA. 1966 

 
Fonte: SETOR DE MEMÓRIA da EDTG, 2015. Pasta n.2. 

 

Dois dias antes dessa apresentação, no dia 6 de junho de 1966, a aluna Jacira 

Amaral aparece no programa como aluna do Conjunto Coreográfico de Curitiba, 

dirigido por Aroldo Moraes, no personagem Gisele.  

 

FIGURA 51 - II ENCONTRO DE ESCOLAS DE DANÇAS DO PARANÁ. CONJUNTO 

COREOGRÁFICO DE CURITIBA 

 

Fonte: SETOR DE MEMÓRIA da EDTG, 2015. 



158 
 

O texto de apresentação do II Encontro de Escolas de Danças do Paraná que 

mostrava todo o programa do evento afirma que o objetivo era desenvolver a dança e a 

cultura no Estado com apoio da Universidade Federal do Paraná
147

. Informa a 

importância do evento e o resultado do I Encontro com a fundação de uma Associação 

Paranaense de Professores de Ballet que permitiu o início de uma organização de 

professores e alunos de dança em Curitiba, possibilitando trocar experiências com 

outras escolas e profissionais que trabalhavam com dança nesta data.  

 

A Universidade Federal do Paraná, através da Divisão Cultural do 

Departamento de Educação e Cultura, tem orgulho em apresentar o II 
Encontro de Escolas de Danças do Estado. É uma iniciativa que visa o 

desenvolvimento da dança, uma das manifestações mais altas da arte e 

da cultura. (...). Foi, através do I Encontro que se fundou em Curitiba 
a Associação Paranaense de Professores de Ballet, que veio, além de 

permitir um intercâmbio entre os professores de dança, criar uma 

unidade de propósitos e de ação entre todas as Escolas, e, 
consequentemente, alçar o padrão técnico de todos os bailarinos. 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, 1966
148

).  

 

Neste encontro além das apresentações coreográficas, aulas e seminários foram 

organizados para troca de experiências práticas e reflexões acerca do ensino e 

aprendizagem do ballet que crescia no Paraná. Reuniram-se no evento 12 escolas, 

sendo 8 de Curitiba, 2 do interior do Estado e 2 de outras lugares do país. Os 

participantes incluíam: 

a) Cursos de ballet das sociedades curitibanas: Curso de Ballet Thalia, Ballet 

Imperial do Círculo Militar do Paraná, Grupo de Ballet Sociedade Rio 

Branco, Grupo Coreográfico Moderno União Juventus;  

b) O curso de ballet oficial do Estado: Curso de Danças Clássicas do Teatro 

Guaíra;  

                                                             
147

 1950 – Federalização da Universidade do Paraná. No dia 04 de dezembro a universidade torna-se 
uma instituição pública, oferecendo ensino gratuito e garantindo sua consolidação e expansão. 

Disponível em: <http://www.ufpr.br/portalufpr/linha-do-tempo/>. Acesso em: 8 de novembro de 2016. 

Apesar da federalização da universidade, alguns jornais ainda escreviam Universidade do Paraná (UP) 

na década de 1960. 
148

 Refere-se ao Programa de Espetáculo Impresso do II Encontro de Escolas de Dança do Paraná entre 

os dias 4 a 12 de junho de 1966.  
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c) Escolas Particulares de Curitiba: Academia de Ballet Clássico João 

Dionísio; Conjunto Coreográfico de Curitiba, 

d) Escolas fora de Curitiba: Academia de Ballet Clássico Clube do Comércio 

de Irati, Academia de Ballet Clássico e Espanhol de Ponta Grossa, Grupo de 

Dança Contemporânea da Universidade Federal da Bahia; 

e) Convidados especiais: Professor Relf Gelewski, diretor do Grupo de Dança 

Contemporânea da Universidade Federal da Bahia; Professor Eduardo 

Sucena, 1º bailarino do IV Centenário de São Paulo; Ana Maria Falaschi, 

representante do Ballet de Meudeus do Rio de Janeiro e o Curso de Ballet do 

Colégio Novo Ateneu. 

 

FIGURA 52 - MARLENE TOURINHO. ALUNA DE TADEU MOROZOWICZ. A MORTE 

DO CISNE. (1948) 

 

Fonte: Acervo pessoal Milena Morozowicz, 2016. 149 

 

                                                             
149

 A imagem, de 1948, se refere ao ballet A morte do Cisne. A bailarina da foto, Marlene Tourinho de 

Britez é reconhecida em Curitiba por ser a primeira a utilizar um tutu (saia de tule utilizada pelas 
bailarinas de ballet clássico) curto com pernas de fora. Fato que causou alvoroço na sociedade 

curitibana. Acervo pessoal de Milena Morozowicz. 



160 
 

Em 1966150, Marlene Tourinho de Britez151 é convidada por Lorna Kay para 

ajudar a ministrar aulas de dança para duas turmas existentes.  

Assim, Marlene Tourinho ajuda Lorna Kay, durante um ano, “sem ganhar um 

tostão, por amor a arte da dança. Eu tinha prazer em fazer aquilo.” (BRITEZ, 2006). 

Infelizmente, é assim, aos “trancos e barrancos”, com dedicação e amor pela 

arte da dança que os primeiros diretores e professores, por mais de dez anos e sem 

ônus ao Estado começavam a acreditar no sonho de ter um Teatro e uma Companhia 

de Ballet Oficial da Cidade, desde a mensagem do governador Moysés Lupion152, em 

1957, ambos ainda por serem criados e estruturados, dignamente. Estes sonhos iriam 

se concretizar apenas em meados dos anos setenta. 

Em 1967, o Secretário de Educação e Cultura, Sr. Carlos Alberto Moro aprova 

o plano de atividades do Teatro Guaíra para o referido ano. O plano com onze itens, 

abrangendo todas as atividades do teatro foi apresentado pelo superintendente em 

exercício Sr. Otavio Ferreira do Amaral Neto.  

No Curso de Danças Clássicas “o número de aulas para as alunas mais 

adiantadas será aumentado visando a formação do futuro corpo de baile do Grande 

Auditório”. (JORNAL DE CURITIBA, 3 fev., 1967
153

). Os espetáculos do curso têm 

maior número durante o ano, sendo programados quatro deles em 1967, nos meses de 

abril, junho, setembro e novembro.  

No primeiro programa de espetáculo encontrado, do ano de 1967 observa-se a 

inscrição: “Teatro Guaíra. Curso de Danças Clássicas. Espetáculo de Ballet.”. Não 

quer dizer que este programa tenha sido, cronologicamente, o primeiro espetáculo do 

ano apresentado, considerando que não há data impressa no mesmo. 
                                                             
150

 Não só no texto, mas no setor de Memória da Escola de Dança do Teatro Guaíra há falhas de fontes 
com relação aos documentos. Especialmente, na primeira década, até a criação efetiva do Corpo de 

Baile (1969) não há muitos documentos escritos. Estes podem ter sido queimados em 1971 ou, ainda, 

perdidos durante as mudanças de espaço ocorridas na escola. Em 1988, a Escola foi transferida para o 
bairro do Tarumã, em 2001 foi transferida para um prédio perto do Jardim Botânico e em 2014 foi 

realocada, novamente, no Teatro Guaíra.  
151

 Marlene Tourinho de Britez foi aluna e professora do Curso de Ballet da Sociedade Thalia antes de 
ser professora no Teatro Guaíra.  
152

 Mensagem apresentada à Assembléia Legislativa do Estado por ocasião da abertura da Sessão 

Legislativa Ordinária de 1957 pelo Senhor Moysés Lupion, Governador do Estado. Curitiba, 1957. 
153

 Texto encontrado no Setor de Memória da EDTG, publicado nos jornais Estado do Paraná, em 2 de 
fevereiro de 1967 e Jornal de Curitiba em 2 de fevereiro de 1967 sob o mesmo título: 

PLANO DO TG PARA 67: TÔDAS AS ATIVIDADES TEATRAIS SERÃO ABRANGIDAS. 
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FIGURA 53 - PROGRAMA ESPETÁCULO DE BALLET. CURSO DE DANÇAS CLÁSSICAS 

 

Fonte: SETOR de MEMÓRIA da EDTG, 2015. Pasta n.2. 

 

Diferente do programa de espetáculo mostrado anteriormente, a próxima 

imagem revela o programa de espetáculo dando crédito ao coreógrafo e ao pianista. 

Observa-se, também, a inscrição “escola”, pela primeira vez, em uma capa de 

programa de espetáculo: “Espetáculo de Ballet. Corografia: Lorna Kay. Ao piano: 

Auci Luiz Guarnieri. Escola de Danças Clássicas do Teatro Guaíra.”.  
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FIGURA 54 - PROGRAMA ESPETÁCULO DE BALLET. ESCOLA DE DANÇAS CLÁSSICAS 

DO TEATRO GUAÍRA 

 

Fonte: SETOR de MEMÓRIA da EDTG, 2015. Pasta n.2. 

 

Percebe-se que o nome da Instituição Escolar pesquisada aparece nos 

programas de espetáculo, tanto como Curso de Danças Clássicas quanto como Escola 

de Danças Clássicas do Teatro Guaíra.  
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FIGURA 55 - PROGRAMA ESPETÁCULO DE BALLET. DEZEMBRO, 1967 

 

Fonte: SETOR de MEMÓRIA da EDTG, 2015. Pasta n.2. 

 

O programa do espetáculo
154

 de 17 de dezembro de 1967 apresenta 

coreografias, por nível, das alunas. Cada ano (turma) teria uma coreografia. As alunas 

estavam separadas em 1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos. Neste caso, a indicação do ano referia-se, 

igualmente, à indicação do nível de conhecimento técnico e artístico. Alguns nomes de 

alunas que dançaram neste espetáculo não constam como alunas regulares destes anos. 

Tal fato sugere que estas alunas estavam mais adiantadas ou eram alunas convidadas, 

considerando que tinham papéis específicos. A professora em exercício Marlene 

Tourinho de Britez, também dançou como bailarina neste espetáculo
155

.  

 

 
 

 

                                                             
154

 Apesar do plano de atividades do Teatro Guaíra apresentar uma programação com quatro 

espetáculos, foram encontrados apenas três programas de espetáculo do ano de 1967, no Setor de 
Memória da EDTG.  
155

 Verificar quadro n.8 – Alunas em 1967, nos anexos. 
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FIGURA 56 - PROGRAMA DE ESPETÁCULO DE BALLET - PRIMEIRA PARTE 

 

Fonte: SETOR de MEMÓRIA da EDTG, 2015. Pasta n.2. 
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FIGURA 57 - PROGRAMA DE ESPETÁCULO DE BALLET - TERCEIRA PARTE 

 

Fonte: SETOR de MEMÓRIA da EDTG, 2015. Pasta n.2. 

 

Ao final do ano de 1967, no dia 29 de dezembro, a Gazeta do Povo publica a 

matéria “Mais espetáculos fizeram o povo ir ao teatro” afirmando que mais curitibanos 

aplaudiram as atividades artísticas levadas para o pequeno auditório do Teatro Guaíra. 

 

Em 1967 o público curitibano foi ao Teatro Guaíra. 20,06% mais do 

que no ano passado, tendo havido quase uma duplicação no número de 

espetáculos levados em nossa casa oficial: de 185 (1966) subiu para 

243, num apreciável índice de 43,3% de aumento. A renda bruta 
também teve uma duplicação: de NCr$76.732,30  deixados na 

bilheteria do Guaíra, em 1966 subiu para NCr$114.615,85 o que dá 

aumento percentual de 49,37%. 
Esses números vêm confirmar que a política de prestigiamento ao 

teatro adotada pelo Governo Paulo Pimentel
156

 continua a produzir 

excelentes resultados. Assim é que se há 5 anos, apenas 23.445 
pessoas aplaudiram os 153 espetáculos levados ao Guaíra, este ano 

nada menos que 60.537 pessoas foram aplaudir os 243 espetáculos 

                                                             
156

 Paulo Pimentel foi o 39º governador do Paraná. De 31 de janeiro de 1966 a 15 de março de 1971. 
Justamente, quando as artes, em todos os setores, foram mais valorizadas na capital, segundo 

depoimento de Ceci Chaves, 22 de nov. 2014.  
 



166 
 

mostrados aos curitibanos. (GAZETA DO POVO, 29 dez., 1967 in: 

Setor de Memória da EDTG, 2015).  

 

Curitiba estava, finalmente, crescendo como capital cultural tornando seu 

público mais ávido por teatro, música e dança. Nesse novo cenário de cultura da 

cidade que assume a quarta direção da escola de dança do Teatro Guaíra.  

  

3.2.1 Nova direção da escola. 1968. 

Após a saída de Lorna Kay, Yara de Cunto torna-se a quarta diretora da escola, 

em 1968. “(...) E com a saída da Lorna, as pessoas me procuraram e eu comecei a 

coordenar a escola nesse período. E foi de 1968 a 1973.” (CUNTO, 2006).  

Yara de Cunto, formada pela escola do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, traz 

consigo as referências desta instituição escolar e amplia a duração do Curso de Danças 

Clássicas para oito anos, de acordo com a notícia do Diário do Paraná em 14 de 

fevereiro do mesmo ano. Além de modificar a estrutura do curso, Yara de Cunto 

contribui para a criação do Corpo de Baile do Teatro Guaíra (FATOS e FOTOS, 

2006). 

Em 30 de setembro de 1968, o espetáculo de ballet do Curso de Danças 

Clássicas apresenta sete peças coreográficas, com a participação de 3 homens 

convidados, 2 professoras da escola e algumas alunas mais adiantadas
157

.  

A foto encontrada no setor de memória da EDTG mostra que algumas notícias 

estavam com a data da publicação datilografada, posteriormente, pois foram 

recortadas. Percebe-se a preocupação em identificar as bailarinas no recorte do jornal e 

em letras manuscritas aparece o nome das bailarinas “Ceci, Adelina, Maria e Roseli”. 

A notícia trazia no título “Amanhã é dia de Ballet no Guaíra” e informava que 

apenas um grupo de alunas, e não todas as alunas da escola iriam dançar no Teatro 

Guaíra, com a colaboração de duas professoras
158

 e três bailarinos homens convidados 

(Carlos Carames, Jean Vardé e Renan Castelon). 

                                                             
157

 Ver alunas no quadro n.9 nos apêndices. 
158

 Uma das professoras era Marlene Tourinho de Britez e a outra professora cujo nome não é 
apresentado nem no programa de espetáculo, tampouco nos jornais. Possivelmente, o nome seria Ceci 

Chaves que aparece como professora em 1969. 
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FIGURA 58 - AMANHÃ É DIA DE BALLET NO GUAÍRA
159

 

 

Fonte: GAZETA DO POVO, 29 set. 1968 In: SETOR de MEMÓRIA da EDTG, 2014. 

   

 Bailarinos homens, normalmente, tinham que ser convidados para participar do 

espetáculo, pois havia certa dificuldade em encontrar homens para participar das aulas 

de formação da escola. Este fato, em 1968, rendeu uma nota no jornal informando a 

falta de meninos para participar de aulas de ballet. 

 

Escola enfrenta falta de homem para “ballet” 

Um dos maiores problemas do Curso de Danças Clássicas do Teatro 

Guaíra é a inexistência de bailarinos. Tanto é que para o espetáculo 
que o curso fará na segunda-feira (com reprise na terça-feira, ambos 

espetáculos com entrada franca) foram convidados três bailarinos de 

outras escolas: Jean Vardé, Carlos Carames e Renan Castelon. Para 

solucionar o problema, o Curso vai formar, no próximo ano, uma 
turma especial, só para rapazes interessados em “ballet”. Este ano, 

num sintoma de que está caindo um tabu
160

, três jovens estudantes 

universitários apareceram no Guaíra querendo aprender a arte das 
danças. (DIÁRIO DO PARNÁ, 2 nov. 1968).  

 

Para tentar solucionar a falta de meninos no ballet o Curso de Danças Clássicas 

do Teatro Guaíra  iria ofertar, em 1969, uma turma específica para rapazes. No final do 

                                                             
159

 Percebe-se que muitos registros de Memória da Escola de Dança do Teatro Guaíra estão com datas 
recortadas. Algumas fotos e jornais a data é colocada posteriormente de modo manuscrito. 
160

 Infelizmente, aguarda-se até hoje, depois de 60 anos a queda deste tabu. 
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ano de 1968 apenas três estudantes universitários tinham mostrado interesse em 

matricular-se no curso, fato que não justificaria abrir uma turma. A falta da figura 

masculina dificultava as peças coreográficas que exigiam um parceiro
161

. Por este 

motivo, a maioria dos bailarinos era convidada para os espetáculos da escola, não 

fazendo parte do quadro regular de alunos. 

 Os espetáculos apresentados eram uma forma de mostrar o “produto final” que 

a escola estava formando durante os anos de aprendizado. Por este motivo, as 

apresentações começaram a se tornar provas públicas para os alunos do curso. 

 

FIGURA 59 - PROVA PÚBLICA 

 

Fonte: DIÁRIO DO PARANÁ, 27 out, 1968. 

 

 

 

                                                             
161

 O parceiro de dança é conhecido como Partner (inglês) ou Partenaire (francês) e no ballet, 

normalmente, faz parte do Pas de Deux (tradução: passo a dois. Indica um dueto com um homem e 

uma mulher na dança clássica.). Os meninos e homens têm maior facilidade, em relação à força 

muscular das meninas, para saltar e erguer as suas parceiras nas coreografias. Até que a fisiologia 
mostre o contrário, um maior volume de massa muscular decorrente da ação do hormônio testosterona 

predispõe os homens a tais movimentos. 
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Dentro de oito dias, o Curso de Danças Clássicas do Teatro Guaíra, 

fará duas apresentações oficiais no pequeno auditório daquela casa de 

espetáculos. Ao mesmo tempo que propiciará à plateia curitibana 
assistir (de graça) um bom espetáculo, as duas apresentações servirão 

de prova pública do apuro técnico e artístico das moças alunas deste 

curso mantido pela Superintendência do TG, e que, anualmente, vem 

formando várias dezenas de bailarinas. (DIÁRIO DO PARANÁ, 27 
out. 1968). 

 

 Nesta mesma notícia, em que se divulgava a prova pública, há uma foto em 

preto e branco mostrando um bailarino e uma bailarina, dias antes da publicação da 

notícia sobre a falta da figura masculina no curso de ballet. Percebe-se, na imagem, a 

evidência dada ao bailarino como forma de “quebrar o tabu” e estimular meninos e 

meninas para a arte da dança.  

“Funcionando à tarde, com seis diferentes turmas, o Curso de Danças Clássicas 

é totalmente gratuito, pagando as alunas apenas o material e o vestuário necessário”. 

(DIÁRIO DO PARANÁ, 27 out. 1968). Observa-se, na continuação da notícia, a 

organização do curso que conta, no ano de 1968, com seis turmas regulares 

funcionando no período da tarde, bem diferente da única turma em 1958, quando o 

curso começou.  

A idade mínima para ingresso no curso continuava sendo sete anos completos 

ou a completar até junho do ano corrente (DIÁRIO DO PARANÁ, 14 fev. 1968). A 

idade máxima para inscrição era de 12 anos a não ser que a (o) aluna (o), maior de 12 

anos já tenha tido experiência em alguma outra escola de ballet. Mesmo com a 

comprovação de experiência, passaria por teste de seleção como todos os outros 

integrantes. 

 O Curso de Danças Clássicas crescia em número de alunas e, 

consequentemente, no aumento das turmas, fato que demonstra maior aceitação da 

sociedade relacionada às aulas de ballet.  

  

3.3 INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O CORPO DE BAILE DO TEATRO GUAÍRA. 

 O objetivo primeiro de criação de uma escola de formação de bailarinos dentro 

do Teatro Guaíra que fomentasse um Corpo de Baile Oficial só toma vida em 1969.  
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Em 13 de maio de 1969
162

, o Superintendente do Teatro Guaíra, Octavio 

Ferreira do Amaral Neto, sob o governo de Paulo Pimentel tendo como Secretário da 

Educação e Cultura Cândido Manoel Martins de Oliveira publica um edital, divulgado 

em jornal, referente a abertura do primeiro concurso público para o preenchimento de 

dez vagas para o Corpo de Baile do Teatro Guaíra.  

 

 

EDITAL 

O SUPERINTENDENTE DO TEATRO GUAÍRA, no uso de suas 

atribuições legais (...) FAZ SABER à todos os interessados que 
estarão abertas as inscrições para o preenchimento de 10 (DEZ) vagas 

de componentes do “CORPO DE BAILE DO TEATRO GUAÍRA”, a 

partir da presente data, até o dia 30 (TRINTA) de maio corrente.  

(DIÁRIO do PARANÁ, 14 mai., 1969, p.1). 

 

FIGURA 60 - EDITAL 

 

Fonte: DIÁRIO DO PARANÁ, 14 mai., 1969. Segundo caderno, p.1
163

 

 

Após treze anos desde a criação do Curso de Danças Clássicas é possível pensar 

em um Corpo de Baile oficial do Estado, fato que abriria portas para contratação de 

alunos formados no referido curso. A criação de uma companhia profissional de dança 

dentro do Teatro Guaíra daria início à profissionalização da dança, em Curitiba que 

                                                             
162

 A data 13 de maio de 1969 refere-se a abertura do primeiro concurso público para bailarinos 

profissionais do Ballet Teatro Guaíra. Esta data é oficialmente celebrada como a criação e o 
aniversário do Ballet Teatro Guaíra, primeira companhia oficial de dança do Estado. 
163

 In: Setor de Memória da Escola de Dança do Teatro Guaíra. 
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vinha sendo discutida desde o primeiro Encontro de Dança, em 1962, sediado pela 

cidade.  

 

Concurso para o Corpo de Baile. 
Realizou-se no dia 2 de maio o primeiro concurso para preenchimento 

das vagas do corpo de baile do Teatro Guaíra. Dos quinze candidatos 

apenas foram classificados oito moças e dois rapazes. Desta forma 
fica constituído o primeiro grupo profissional de ballet do Paraná. 

(DIÁRIO do PARANÁ, 8 jun., 1969, p.6). 

 

Dos quinze candidatos inscritos para o concurso do Corpo de Baile do Teatro 

Guaíra, apenas dez são aprovados: Adelina Moris, Ceci Chaves, João Carlos Caramês, 

Mirian Trapple, Gleisi Marty, João Dionísio Leandro, Raquel Caetano, Loraci 

Setragni, Aline Jambay e Maria Helena Gomes. Das oito meninas aprovadas, três 

tinham sido alunas da escola de dança do Teatro Guaíra. 

As alunas que tinham frequentado o Curso de Danças Clássicas agora iriam 

dançar profissionalmente em uma Companhia de Dança. Porém, o espaço físico do 

Corpo de Baile e da escola era o mesmo, o Teatro Guaíra. Este fato pode causar certa 

confusão ao abordar um bailarino profissional do Corpo de Baile ou um bailarino em 

formação da escola de dança. Tanto alunos como professores transitavam nos dois 

lugares dentro do lugar comum, o Teatro. Assim, por muitos anos a cidade de Curitiba 

confundia-se com os bailarinos que ocupavam o mesmo espaço físico, mesmo estando 

em “lugares” diferentes. 

 O fator mais importante ao abordar o Corpo de Baile do Teatro Guaíra, neste 

momento, é para que se compreenda a diferença entre uma Companhia de dança e uma 

Escola de Dança. Na Companhia os bailarinos são profissionais contratados e recebem 

pelo seu serviço e na Escola os alunos recebem uma formação para futuramente, 

dançar em uma companhia profissional, embora, neste caso, haja certa semelhança das 

pessoas que transitavam por estes lugares. Aqueles envolvidos com o Corpo de Baile, 

ou seja, a companhia profissional e oficial do Estado podiam estar, também, 

envolvidos com a escola de dança, nem sempre ao mesmo tempo, o que dificulta a 

percepção do lugar que cada um ocupava. 

 Ao tratar de espaço e lugar, Frago (2001) mostra a diferença entre eles e 

enfatiza que o “lugar” faz parte de uma construção cultural. 
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A ocupação do espaço, sua utilização, supõe sua constituição como 

lugar. O “salto qualitativo” que leva do espaço ao lugar, é, pois, uma 
construção. O espaço se projeta ou se imagina: o lugar se constrói. 

Constrói-se “a partir do fluir da vida” e a partir do espaço como 

suporte; o espaço, portanto, está sempre disponível e disposto para 
converter-se em lugar, para ser construído. (FRAGO, 2001, p.61). 

 

Assim, o espaço da instituição escolar pesquisada, estava dentro do Teatro 

Guaíra, uma construção planejada e, ainda, em 1969, em vias de ser concluída. Dentro 

desse espaço arquitetônico, o teatro, encontrava-se o lugar da escola de dança e o lugar 

da companhia de dança. O lugar que cada um ocupava ou ocupou dentro do Teatro 

Guaíra foi construído de acordo com as relações humanas que ali se estabeleceram. 

Desde a interação aluno-professor, professor-diretor quanto às relações dos 

profissionais artistas-bailarinos com os alunos, professores, coreógrafos, diretores e 

técnicos administrativos.  

Tanto Frago (2001) quando Escolano (2001) concordam que o espaço-escola ou 

a arquitetura escolar faz parte de uma construção cultural e é, portanto, elemento 

significativo do currículo. Se, a percepção é também um processo cultural, “não 

percebemos espaços senão lugares, isso é espaços elaborados, construídos. Espacos 

com significados e representações de espaços”. (FRAGO, 2001, p.78). 

Portanto, “A escola, pois, enquanto instituição ocupa um espaço e um lugar. 

Um espaço projetado ou não para tal uso, mas dado que está ali, é um lugar por ser um 

espaço ocupado e utilizado”. (FRAGO, 2001, p.62). 

 No caso da escola do Teatro Guaíra, o espaço é o próprio teatro que abrigava, 

além do curso de dança, um curso de teatro. Com a companhia oficial do estado, 

ganhava também, mais funcionários, bailarinos profissionais contratados para 

representar o teatro. Além de a parte educacional ter o seu lugar dentro do Teatro 

Guaíra, artistas de toda ordem, músicos, bailarinos, cenógrafos e fotógrafos que 

circulavam por lá tinham seus próprios lugares. Não só artistas, mas os próprios 

funcionários do teatro, desde os serventes, as costureiras, os pianistas, aqueles que 

trabalhavam na bilheteria, na parte administrativa ou técnica davam vida ao teatro, 

cada um ocupando um lugar dentro do espaço construído do Teatro Guaíra. 
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3.4 UMA FUNDAÇÃO PARA O INCENTIVO DAS BELAS ARTES  

Através da criação da Fundação Teatro Guaíra (FTG) há a necessidade de 

organizar, burocraticamente, a função dos corpos estáveis do Teatro Guaíra, bem 

como, das pessoas que ali trabalhavam. Este fato ajuda a colocar a Escola de Dança do 

Teatro Guaíra em um lugar específico, de formação, dentro deste complexo cultural.  

Antes da criação da Fundação, a diretoria geral da escola de dança (Curso de 

Danças Clássicas) era subordinada ao Secretário de Negócios do governo, de acordo 

com mapa conceitual a seguir: 

 

FIGURA 61 - MAPA CONCEITUAL. ESTRUTURA TG, 1955 

 

Fonte: Organizado pela autora com base na lei 2832 de 1955.  

 

A Fundação Teatro Guaíra, ao ser criada, tinha por objetivo “incentivar as 

belas-artes e proporcionar espetáculos artísticos ao público”. (PARANÁ, 1969)164.  

A lei 6049, de 3 de dezembro de 1969 transforma o Teatro Guaíra em Fundação 

Teatro Guaíra e, esta última, fica vinculada à Secretaria de Estado dos Negócios da 

Educação e Cultura: 

                                                             
164

 Artigo 2º. Lei 6049 – 3 de dezembro de 1969. Publicado no diário oficial n.229 de 4 de dezembro 

de 1969. 
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Súmula: Transforma em Fundação Teatro Guaíra e dá outras 

providencias. 
A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono 

a seguinte lei:  

Art. 1º. O Teatro Guaíra transformado em Fundação, sob a 
denominação de “FUNDAÇÃO TEATRO GUAIRA” – F.T.G., com 

sede e fôro em Curitiba. 

§ 1º. A Fundação a que se refere este artigo terá personalidade jurídica 
e será vinculada à Secretaria de Estado dos Negócios da Educação e 

Cultura.  

§ 2º. A transformação ora prevista completarseá com a inscrição refe

rida no artigo 4º., da presente Lei.  
Art. 2º. A Fundação Teatro Guaira é destinada a incentivar as belas 

artes e proporcionar espetáculos artísticos ao público. 

Art. 3º. O Estatuto da Fundação Teatro Guaíra deverá ser submetido à 
aprovação do Chefe do Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) 

dias contados da data da publicação da presente Lei. (PARANÁ, 4 

dez., 1969). 

 

No artigo 2º da referida lei: “A Fundação Teatro Guaíra é destinada a incentivar 

as belas artes e proporcionar espetáculos artísticos ao público” (PARANÁ, 4 dez., 

1969), percebe-se a importância que se dá aos espetáculos artísticos. Pode-se dizer que 

o espetáculo de dança é um saber imprescindível para a formação dos alunos da escola 

de dança, bem como, o resultado do trabalho artístico e profissional da companhia 

oficial do Estado, recém-criada. 

O Curso de Danças Clássicas, apesar de já ter mais de dez anos de 

funcionamento formando bailarinos foi oficializado pelo Decreto Estadual n.18237 no 

dia 6 de fevereiro de 1970 através da aprovação do Estatuto da Fundação Teatro 

Guaíra.  

A estrutura orgânica da Fundação Teatro Guaíra estava vinculada as nomeações 

feitas pelo governador do Estado, Paulo Cruz Pimentel e pela Secretaria de Negócios 

da Educação e Cultura. Cabe lembrar, que antes de 1969 o Curso de Danças Clássicas 

do Teatro Guaíra era responsabilidade da Secretaria de Negócios do Governo. 

 A seguir observa-se um mapa conceitual da estrutura orgânica da Fundação 

Teatro Guaíra que coloca o Curso de Danças Clássicas como parte dos departamentos 

compostos pela diretoria artística. 
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FIGURA 62 – MAPA CONCEITUAL. ESTRUTURA ORGÂNICA FTG 1969 

 
Fonte: Organizado pela autora com base na lei 6049 de 1969. 

 

 

Para cada departamento, dentro das diretorias artística e administrativa, a partir 

da criação da FTG, havia uma estrutura organizacional e os funcionários eram 

contratados através de concurso público. Quanto ao Curso de Danças Clássicas essa 

estrutura era feita pela direção do curso. Assim, dentro do referido Curso, o diretor 

poderia nomear, dentro do seu quadro de funcionários, uma pessoa responsável pela 

parte artística e outra pela parte pedagógica.    

De acordo com o depoimento de uma professora
165

, cada diretor geral da escola 

teria um organograma como estrutura escolar. O manuscrito, a seguir, indica o 

rascunho de uma organização, dentro do departamento referente à Escola de Dança do 

Teatro Guaíra. Junto com esta imagem, está um mapa conceitual para mostrar a 

hierarquia dos cargos: 

 

 

 

                                                             
165

 ANÔNIMO. Depoimento dado à autora. 14 de outubro de 2015. 
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FIGURA 63 - RASCUNHO E MAPA CONCEITUAL DO DEPTO. EDTG 

 

Fonte: Depoimento Anônimo, lado esquerdo (2015). Organizado pela autora, lado direito (2017). 

 

3.5 ESPETÁCULOS EM 1969. 

Em 1969, sob o governo de Paulo Pimentel, a Fundação Teatro Guaíra em 

conjunto com a Secretaria de Educação e Cultura cria o Primeiro Festival do Ballet 

Paranaense. Diferente do Primeiro Encontro de Escolas de Dança do Paraná, ocorrido 

em 1965, o Festival de Ballet sugeria um novo evento para um encontro de escolas de 

dança do Estado que teria premiações para as melhores apresentações. 

 

O Governo do Paraná, através da Superintendência do Teatro Guaíra, 

da Secretaria da Educação e Cultura, apresenta ao público de Curitiba, 

o 1º Festival do Ballet Paranaense, do qual participam todas as escolas 
de danças do Paraná.  

Como medida inicial para se aprimorar cada vez mais o Ballet no 

Paraná, foi instituída premiação para a melhor coreografia e para o 

melhor espetáculo, aos quais será entregue um troféu no espetáculo de 
encerramento, do qual participarão todas as escolas. (Programa de 

Espetáculo 1º Festival do Ballet Paranaense. IN: SETOR DE 

MEMÓRIA DA EDTG, 2015, pasta n.3). 
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FIGURA 64 – 1º FESTIVAL DO BALLET PARANAENSE 

 

Fonte: Programa do 1º Festival do Ballet Paranaense. in: SETOR de MEMÓRIA da EDTG, 2015. 

Pasta n.3. 

 

O evento ocorreu entre os dias 24 a 30 de junho de 1969 com as seguintes 

escolas participantes: Escola de Ballet e Danças Espanholas da Sociedade Rio Branco, 

dia 24; Curso de Ballet Thalia, dia 25; Grupo Coreográfico Moderno União Juventus, 

dia 26; Ballet do Clube Concórdia, dia 27; Curso de Danças Clássicas do Teatro 

Guaíra, dia 28; Academia de Danças Clássicas e Espanholas do Círculo Militar do 

Paraná e Academia de Danças Clássicas e Espanholas do Clube Pontagrossense, dia 

29. O encerramento do evento foi composto por todas as sete escolas participantes, 

cada uma dançando um número coreográfico. 
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FIGURA 65 – ENCERRAMENTO DO 1º FESTIVAL DO BALLET PARANAENSE 

 

Fonte: Programa do 1º Festival do Ballet Paranaense. in: SETOR de MEMÓRIA da EDTG, 2015. 

Pasta n.3. 

 

O Curso de Danças Clássicas da Fundação Teatro Guaíra apresenta seu 

espetáculo, dia 28 de junho, sob a direção geral de Yara de Cunto tendo Ismael Guizer 

como coreógrafo convidado e a participação especial de três bailarinos: Marlene 

Tourinho de Britez, Renan Castellon e João Dionísio Leandro. 

As bailarinas que participaram do 1º Festival do Ballet Paranaense foram: Ana 

Maria Dias, Glória de Fátima, Jacira Amaral, Lenora Pedroso, Maria Alice Lacerda, 

Miriam Nogoceke, Raquel de Castro, Rita de Cássia, Rosa Kugler, Rosana Ferreira, 

Rosana Joamides, Rosely Pissaia, Katia Guiraud, Simone Kruger, Siomara Volaco, e 

Vera Cristina.  

As bailarinas do Corpo de Baile que também representaram a escola neste 

espetáculo foram: Adelina Moris, Ceci Chaves, Gleisi Marty, Raquel Caetano e Maria 

Helena Gomes além dos três bailarinos convidados. 
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FIGURA 66 – 1º FESTIVAL DO BALLET PARANAENSE, 28 DE JUNHO DE 1969 

 

Fonte: Programa do 1º Festival do Ballet Paranaense. In: SETOR de MEMÓRIA da EDTG, 2015. 

Pasta n.3. 
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O manuscrito a seguir contém as informações que seriam, posteriormente, 

digitadas no programa oficial, incluindo o número de cada peça coreográfica e o 

coreógrafo responsável. As coreografias de nome Overture, Canto do Cisne Negro e 

Trio foram desenvolvidas pelo coreógrafo convidado, Ismael Guizer. As outras 

coreografias, Pas de Cinq, Moldau, Impacto e Tantcevate foram desenvolvidas por 

Yara de Cunto, professora e coordenadora do Curso de Danças Clássicas. 

 

FIGURA 67 – MANUSCRITO DO PROGRAMA DO FESTIVAL DO BALLET PARANAENSE 

 

Fonte: SETOR de MEMÓRIA da EDTG, 2015. Pasta n.3. 

 

Observa-se ao final da terceira parte do programa de espetáculo do Curso de 

Danças Clássicas a preocupação em indicar nomes de funcionários (corpo técnico), 

não vistos em programas anteriores como: confecção de cenário, iluminador, 

sonoplasta e costureira. Tal fato demonstra que formar bailarinos exigia não só o 

ensino regular em sala de aula, mas a interação e a valorização de outros profissionais 

para que o espetáculo pudesse acontecer.  
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Cenários de Fernando Pamplona e Armando Maranhão 

Iluminação: Sale Wolokita 

Sonoplastia: Wasyl Stuparick 
Confecção de Figurino: Terezinha R. Avelenda. (Programa de 

Espetáculo 1º Festival do Ballet Paranaense. IN: SETOR DE 

MEMÓRIA DA EDTG, 2015, pasta n.3). 

 

FIGURA 68 - 1º FESTIVAL DO BALLET PARANAENSE, PARTE II E III 

 

Fonte: Programa do 1º Festival do Ballet Paranaense. In: SETOR de MEMÓRIA da EDTG, 2015. 

Pasta n.3. 
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O programa de espetáculo do final do ano de 1969 também dá crédito aos 

funcionários que colaboraram no espetáculo.  

 

FIGURA 69 – FIGURINOS E ENSAIADORA 

 

Fonte: Programa do Espetáculo de Encerramento de 1969. In: SETOR de MEMÓRIA da EDTG, 
2015. Pasta n.2. 

 

O título “ensaiadora” indica que nem sempre aquele que fica responsável pelo 

ensaio do bailarino foi o responsável pela criação e desenvolvimento da coreografia. 

De qualquer modo, o ensaiador tem seu valor, pois é ele ou ela quem dará a 

coreografia precisão de tempo, espaço e musicalidade dos movimentos. 

A confecção de Guarda-Roupa foi feita por Terezinha Avelenda. Referia-se a 

confecção dos figurinos do espetáculo. Normalmente, produzidos pelas costureiras do 

Teatro Guaíra.  
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FIGURA 70 - PROGRAMA DO ESPETÁCULO DE ENCERRAMENTO DE 1969 - CRÉDITOS 

 

Fonte: Programa do Espetáculo de Encerramento de 1969. In: SETOR de MEMÓRIA da EDTG, 

2015. Pasta n.2. 
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Os nomes que apareciam no final do programa do espetáculo do Curso de 

Danças Clássicas da Fundação Teatro Guaíra eram: 

- Montagem e sonoplastia feitas por Wasil. A sonoplastia e a montagem referia-se aos 

efeitos sonoros que o espetáculo utilizava. 

- Contra-regra feito por Juvenor Villaça Garcia. O contra-regra referia-se aquele que 

sabia a ordem de colocar e tirar objetos na cena. 

- Iluminação feita por Pedro Michalski. A iluminação, normalmente, é afinada no 

ensaio geral, junto com os bailarinos, embora um plano de luz seja necessário antes 

disso. Esta tarefa refere-se não só a iluminação no dia do espetáculo, mas toda a 

montagem de refletores antes do evento. 

- Cenografia feita por Armando Maranhão. Os objetos cenográficos, normalmente, são 

planejados bem antes do espetáculo para que os bailarinos possam manuseá-los 

durante os ensaios. Além destes objetos cenográficos, a ambientação de cada peça, por 

exemplo, um fundo com uma cor diferenciada, ou uma paisagem também fazem parte 

da cenografia que podem ser testadas no ensaio geral junto com a iluminação e o 

figurino. 

- Coordenação feita por Flora Gilda Wolokita. A coordenação referia-se a direção de 

todo o espetáculo. Uma pessoa que soubesse a ordem e a necessidade de cada número 

coreográfico, incluindo: contra-regra, bailarinos, luz, som, cenários. 
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FIGURA 71 ESPETÁCULO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 1969 

 

Fonte: Arquivo Pessoal de Débora Tadra, 2015. 

 

Algumas fontes manuscritas indicam a organização para o arquivamento das 

informações relativas ao espetáculo de encerramento do ano de 1969. A seguir é 

possível observar algumas informações das peças coreográficas que seriam 

apresentadas no espetáculo do final do ano. 
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FIGURA 72 – MANUSCRITO DO ESPETÁCULO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 

1969 

 

Fonte: SETOR de MEMÓRIA da EDTG, 2015, pasta n.2. 

 

O espetáculo de encerramento do ano letivo de 1969 apresenta 66 alunos
166

. Os 

níveis dos alunos estavam entre o 2º ao 7º ano de formação. Somente na primeira parte 

do programa os alunos foram classificados por nível de instrução. A segunda e terceira 

partes do programa não indicam o nível, apenas o papel que cada bailarino iria 

representar dentro da peça coreográfica. As professoras responsáveis pelo espetáculo 

foram Yara de Cunto e Marlene Tourinho de Britez, tendo Ceci Chaves como 

professora ensaiadora.  

 

 

 

                                                             
166

 Ver quadro n.10, alunos de 1969 nos anexos.  
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FIGURA 73 - PROGRAMA DO ESPETÁCULO DE ENCERRAMENTO DE 1969 

 

Fonte: programa do Espetáculo de Encerramento de 1969. In: SETOR de MEMÓRIA da EDTG, 2015. 

Pasta n.2. 

 

3.6 SÍNTESE DO PERÍODO. ANOS SESSENTA. 

O período entre 1956 a 1961 marca a criação do Curso de Danças Clássicas do 

Teatro Guaíra e as dificuldades enfrentadas pelos primeiros professores em manter-se 

no quadro docente. Em 1956, Tereza Padron respondia tanto pela diretoria quanto 

pelas aulas ministradas e era a única professora da escola. Aroldo Moraes começou a 

colaborar com Tereza Padron, como professor do curso, em 1957 e tornou-se o 

segundo diretor em 1961, após a saída de Tereza Padron. 

O curso era gratuito e não cobrava nenhuma taxa para inscrição. Para ingressar 

era exigido que a idade mínima fosse 10 anos, além de passar por um teste de aptidão 

física.  
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As primeiras alunas eram todas meninas e completavam uma turma totalizando 

30 candidatas inscritas. As aulas de ballet aconteciam três vezes por semana, das 17h 

às 18h. O espaço utilizado ficava nos fundos do Guairinha já que o grande auditório, 

Bento Munhoz da Rocha, ou Guairão, estava em construção.  

Nesse contexto de incertezas que o segundo diretor do curso, Aroldo Moraes é 

nomeado, em 1961. 

O cenário, no início dos anos sessenta, em Curitiba, revela o clima cultural da 

cidade através dos Encontros de Dança por ela sediados. O público curitibano 

começava a se acostumar com espetáculos de escolas de ballet e a trazer bailarinos e 

coreógrafos renomados internacionalmente. A Universidade Federal do Paraná, como 

instituição de ensino superior deu suporte a estes encontros, assim como o governo do 

Estado, o que favoreceu a criação de uma Associação Paranaense de Professores de 

Ballet. Além disso, os encontros de escolas de dança renderam discussões acerca da 

profissionalização da dança em Curitiba e o intercâmbio de ideias com outros 

profissionais da dança, do Brasil e do exterior. 

A partir de 1965 o curso conta com 6 anos de duração, ou seja, seis níveis até a 

formação. O número de alunos aumentou de 31, em 1956 para 70, em 1965. O curso 

continuava com a exclusividade de alunas mulheres. Mesmo sendo um curso gratuito, 

não havia uma permanência e uma consistência na continuidade do curso. Isso 

dificultava a formulação de um programa de progressão para níveis mais adiantados.  

Os espetáculos de ballet começam a fazer parte do cenário curitibano. Um dos 

fatores que favoreceu a reflexão sobre a formação e a profissionalização do artista da 

dança foi o fato de mil alunos das escolas de dança de Curitiba contar com apenas 20 

professores. Ou seja, pensar a dança como profissão tornava-se urgente, visto que não 

havia professores qualificados para dar continuidade à demanda das inscrições para as 

aulas de ballet. 

Em 1968, a idade mínima para o ingresso no curso continuava ser 7 anos 

completos, ou a completar 7 anos até junho do ano corrente. A idade máxima era de 12 

anos. Para alunos maiores de 12 anos era exigido ter experiência anterior de ballet e 

fazer um teste de aptidão antes da colocação nos níveis de formação. Lembrando que a 

exigência para o ingresso no curso era o documento de matrícula escolar de instrução 
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formal do ensino primário ou secundário. De acordo com o jornal Diário do Paraná, de 

27 de outubro de 1968, o curso já possuía seis turmas regulares que funcionavam no 

horário da tarde.  

 Durante a direção de Yara de Cunto cria-se o Corpo de Baile do Teatro Guaíra 

(BTG), em 1969. Por este motivo a ela é dado o crédito de incentivadora e criadora 

desta companhia. A data do primeiro edital oficial para contratação de bailarinos da 

Companhia Oficial do Estado, chamada de Corpo de Baile do Teatro Guaíra, 

conhecido hoje como Balé Teatro Guaíra (BTG) foi 13 de maio de 1969. 

O Teatro Guaíra transforma-se em Fundação Teatro Guaíra a partir da lei 6049, 

de 3 de dezembro de 1969 e modifica a estrutura burocrática dos corpos estáveis, 

incluindo a escola de dança. 

Em 1969, percebe-se, de acordo com o programa de espetáculo de 

encerramento do ano letivo, a participação de 66 alunos no total e sete turmas, 

separadas por nível de formação.  

A gratuidade do curso permaneceu até o final dos anos sessenta. Havia apenas 

uma taxa para o teste de aptidão física e os gastos com roupas e material. Este fato 

mudaria em breve com a prestação de contas da Fundação Teatro Guaíra criada em 

1969. 
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4 O ESPETÁCULO E OS BASTIDORES: 1970 A 1984 

 

Com a criação da Companhia Oficial do Estado (hoje Balé Teatro Guaíra) e da 

Fundação Teatro Guaíra, em 1969 aprimora-se, não só a organização do teatro, mas o 

fomento à cultura, na capital paranaense.   

 

Guaíra em Tempo de Balé. 

Com o Corpo Permanente de Baile, para o qual serão escolhidas hoje, 
em definitivo, dez bailarinas das quinze que participaram dos testes, o 

Teatro Guaíra antecipa os estudos que estão sendo feitos para 

transformá-lo no Centro de Cultura do Paraná, visando dar-lhes 
maiores dimensões culturais. 

O Paraná se ressentia de valores culturais autênticos e foi em virtude 

disso que seus governos passaram a dirigir suas atenções nesse 

sentido. Promoções como o Curso Internacional de Música, o Festival 
Folclórico Internacional, além de prestigiamento total às atividades, 

artísticas, principalmente ao teatro, tornaram a vida intelectual 

paranaense mais ativa. Apesar das críticas, dirigidas ao incentivo do 
teatro, em âmbito nacional, justamente quando mais se afirma os 

valores locais, os resultados conseguidos evidenciam uma permanente 

preocupação estatal com a nossa cultura. (DIÁRIO DO PARANÁ, 3 

jun., 1969). 

 

Mesmo com as críticas referentes ao Teatro Guaíra, especialmente, aquelas 

relativas à finalização da sua construção, o governo tenta valorizar o teatro trazendo 

atrações internacionais e valorizando a cultura local, como os grupos folclóricos 

através de um Festival Folclórico Internacional.  

O grande auditório estava previsto para ser inaugurado em 1970 como 

explicava a matéria do jornal Diário do Paraná: 

 

Agora, cogita-se, quando da inauguração do grande auditório do 

Teatro Guaíra, em 1970, a vinda de uma grande atração internacional. 
Até lá, além do curso de ballet e do curso de arte teatral, estará 

funcionando a todo vapor o Corpo Permanente de Baile. (DIÁRIO DO 

PARANÁ, 3 jun., 1969). 
 

O Corpo de Baile do Teatro Guaíra estava ainda por ser formado, oficialmente, 

após parecer da comissão julgadora.  

 

A comissão julgadora que está escolhendo as bailarinas tem os 

seguintes nomes: Flora Volokita, coordenadora do curso de ballet do 

Teatro Guaíra; Otávio Ferreira do Amaral, superintendente do Teatro 
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Guaíra; Ismael Guizer, coreógrafo do Teatro Municipal do Rio de 

Janeiro; e Eliana Cavalcanti Eric Vidal, do Corpo de Baile do Teatro 

Municipal do Rio de Janeiro. Cada uma das bailarinas escolhidas 
receberá um salário mínimo e meio por mês. (DIÁRIO DO PARANÁ, 

3 jun., 1969). 

 

Em junho de 1969 uma comissão julgadora ainda estava definindo os nomes das 

bailarinas para ingressar no Corpo de Baile do Teatro Guaíra (Balé Teatro Guaíra). 

Contudo, a data de comemoração do aniversário da Companhia Oficial do Estado 

(BTG) refere-se à divulgação impressa do primeiro edital para contratação de 

bailarinos, em 13 de maio de 1969. 

No início do ano de 1970, o segundo concurso para a contratação de novos 

bailarinos do Corpo de Baile do Teatro Guaíra não teve muitos adeptos, fato que 

rendeu uma crítica sobre o fomento da cultura da cidade, sob o título: Boicote? 

 

Estranho fenômeno está acontecendo no ballet paranaense. 

O Teatro Guaíra abriu pela segunda vez, as inscrições para o 

preenchimento das vagas do corpo de baile oficial. Cercou-se de 
ampla divulgação tal acontecimento. Hoje, como ontem, estão sendo 

realizados os exames por uma vinda de outros Estados. Tudo ocorre 

normalmente. Apenas uma interrogação paira no ar: - por que tao 
poucos candidatos? O que está havendo? 

Se compararmos os fatos, não podemos deixar de levantar hipóteses. 

No ano passado havia apenas dez vagas para o corpo de baile e 

apresentaram-se quase o dobro de candidatos. Este ano são quinze as 
vagas de somente 17 bailarinos se inscreveram, Baixou sensivelmente 

a procura por uma situação mais definida dentro do ballet. Ainda há a 

acrescentar que dos 17 atuais candidatos, dez já pertenciam ao corpo 
de baile no ano passado. Sete é o número irrisório de novos para o 

ballet. Como explicar isto! Boicote, desinteresse? É uma pergunta que 

se pode fazer aos diretores das escolas de Curitiba. É uma explicação 
que somente eles podem dar. Para uma população de quase setecentos 

mil habitantes, nossa cidade possui oito escolas, onde é ensinado o 

ballet clássico: Escola oficial de ballet do Teatro Guaíra, do Círculo 

Militar do Paraná, da Sociedade Rio Branco, da Sociedade Juventus, 
do Clube concórdia, Ballet Thalia, Clube Curitibano, Sociedade 

Literária do Portão e pequenos grupos que não se fazem representar 

oficialmente. Dessas escolas com muitos anos de existência, até mais 
de quarenta uma delas, com número de alunas muitíssimo elevado 

com turmas que já frequentaram mais de sete a oito anos a escola, não 

haverá alunos que se interessem em participar de um corpo de baile, 
quando o nível exigido é o de quinto ano? O que está havendo 

senhores diretores e professores do Paraná, com o ballet que estão 

ensinando? Que rumo está tomando esta arte em nossa terra? Não se 

formam bailarinos? (DIÁRIO DO PARANÁ, 1 fev., 1970). 
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Talvez, a discussão não devesse ser só com os professores e diretores das 

escolas de dança, mas, igualmente, com os pais e familiares das alunas que pretendiam 

seguir a carreira artística. A carreira de bailarina, na cidade de Curitiba era muito 

recente e não se pode afirmar que os pais apoiassem uma filha com tal profissão. Há 

menos de um ano, em 1969, os curitibanos começavam a conviver com bailarinos 

contratados pelo governo. O fato de ter uma contratação, de ser fundionária do Estado 

e de receber um salário mínimo e meio ao mês  não eram  motivos e nem garantias de 

que a sociedade curitibana iria compreender uma nova profissão, no campo artístico,  

do dia para a noite. 

Enquanto a companhia oficial do Estado esforçava-se para ter mais bailarinos e 

melhores condições profissionais de trabalho, em 1970, o Curso de Danças Clássicas 

ampliava o quadro de disciplinas curriculares. como aponta a notíca do Diário do 

Paraná, em 12 de abril: 

 

O Curso de Danças Clássicas, da Fundação Teatro Guaíra sofreu 

algumas modificações em seu currículo escolar que vieram melhorá-lo 

sensivelmente. Três novas disciplinas foram incluídas além do ensino 

da técnica clássica: francês
167

, iniciação musical e história da dança. 
(DIÁRIO DO PARANÁ, 12 abr., 1970. p.3). 

 

Percebe-se, que até 1970, a única disciplina ministrada era a técnica da dança 

clássica, um conteúdo prático para formar habilidades técnicas, físicas e artísticas. 

Contudo, o conteúdo técnico da dança clássica não pode ser desvinculado da 

terminologia do ballet, da musicalidade, da coordenação motora, da disciplina, da 

percepção corporal, entre outras habilidades.  

De acordo com Kotaka (2016) os princípios básicos da dança clássica, apesar de 

suas transformações ao longo dos séculos, mantêm alguns saberes indispensáveis 
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 Apesar da tentativa de colocar uma disciplina denominada “francês” devido ao histórico da 

nomenclatura da dança clássica, este nome não aparece em outras notícias de jornais, nem no setor de 
memória da EDTG. Tampouco, os antigos professores e ex-alunos da escola lembram-se deste fato. É 

provável, que a denominação “francês” tenha sido utilizada apenas este ano (1970) e, posteriormente, 

tenha sido ensinado dentro da disciplina de História da Dança ou da terminologia da dança clássica, 
nas aulas práticas. Já as outras disciplinas, História da Dança e Música, permaneceram no currículo e 

até o ano de 2015 encontravam-se como disciplinas obrigatórias para a formação. 
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como: postura, respiração, verticalidade (aplomb), flexibilidade, coordenação motora, 

noção espacial sem esquecer, é claro, da terminologia específica. 

 Sobre o alinhamento corporal Kotaka (2016) explica a correta posição da 

cabeça, da coluna, da caixa torácica, da pélvis das pernas e dos pés. Ao identificar a 

relação correta entre as partes do corpo, o bailarino começa a compreender a postura 

que deverá sustentar durante as aulas. Kotaka (2016) divide o corpo em dois aspectos 

para o desenvolvimento do controle muscular. Um deles representa o centro de força 

que está nos músculos do abdômen, do quadril e das pernas. O outro, representa o 

centro de leveza que está entre o coração e a cabeça. Os centros de leveza e de força 

colaboram para que o bailarino tenha maior controle sobre os movimentos do corpo.  

  

FIGURA 74 - ALINHAMENTO – POSTURA 

 

Fonte: Kotaka, 2016, p.26 
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Outros saberes que se referem tanto à terminologia quanto aos saberes da dança 

clássica são: respiração, verticalidade, flexibilidade, coordenação, equilíbrio e relação 

espacial. 

Quanto à respiração Kotaka (2016) afirma que é importante perceber seu uso 

correto a fim de evitar fadiga e proporcionar um qualidade expressiva ao movimento. 

 A verticalidade (aplomb) dá ao espectador a sensação de leveza, contrariando a 

gravidade e o peso do corpo. Normalmente, os saltos são os exercícios que mais 

desenvolvem esta característica. 

 

FIGURA 75 - VERTICALIDADE - APLOMB 

 

Fonte: Kotaka, 2016, p.28 

 

A flexibilidade é a amplitude em torno de uma articulação e dos 

músculos que a rodeiam. O corpo do bailarino deve ser capaz de 

curvar-se e dobrar-se suavemente. Na dança clássica, existe a 
necessidade da obtenção de ângulos não comuns às pessoas, para tanto 

é aconselhável iniciar a pratica do balé ainda jovem aumentando assim 

a possibilidade de conquistar maior amplitude articular. (KOTAKA, 

2016, p.29). 

 

 

 

 

 



195 
 

FIGURA 76 - FLEXIBILIDADE 

 

Fonte: Kotaka, 2016, p.29 

 

A coordenação “é a qualidade física que permite ao homem assumir a 

consciência e o domínio das contrações musculares em relação aos atos motores, 

possibilitando que movimentos complexos sejam realizados com precisão e sem 

hesitação”. (KOTAKA, 2016, p.30).  

O equilíbrio “possibilita ao corpo assumir e sustentar qualquer posição 

contrariando a força da gravidade”. (KOTAKA, 2016, p.31). 

A relação espacial refere-se à capacidade do bailarino em posicionar-se, 

corretamente, em relação ao outro e ao espaço. O diagrama de Vaganova é utilizado 

até hoje para compreensão das posições do corpo no espaço, tanto em aula quanto nas 

apresentações.  
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FIGURA 77 – EQUILÍBRIO. VITÓRIA PIAZZETTA
168

- VARIAÇÃO SWANILDA 

 

Fonte: PIAZZETTA, 31 mai. 2014
169

. 

 

Ao abordar os saberes da dança clássica, percebe-se que a terminologia tem, em 

seus vocábulos específicos, conteúdos relacionados não só à parte física - como 

equilíbrio, postura, coordenação motora - mas abordam, também, em um conteúdo 

oculto, saberes relacionados à consciência do corpo, a interação do corpo com os 

outros corpos, a percepção dos sentidos, a memória, a musicalidade e a uma infinidade 

de conteúdos pessoais apreendidos e adquiridos com a prática. 

Quando tudo parecia estar caminhando para que uma companhia profissional de 

ballet se estabelecesse e colaborasse para o fortalecimento do ensino da escola de 

dança, o Grande Auditório do Teatro Guaíra é incendiado, em 27 de abril de 1970.  

A manchete do segundo caderno do jornal Diário do Paraná, em 28 de abril do 

mesmo ano, perguntava: “Quem pôs fogo no Teatro Guaíra? ” e mostrava imagens do 

estrago causado (DIÁRIO DO PARANÁ, 28 abr., 1970).  
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 Vitória Piazzetta formada pela Escola de Dança do Teatro Guaíra. 
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 Foto publicada no facebook de Sirlete Piazzetta. Mostra de Dança da EDTG, 2014. Foto: 

Washington Piazzetta. Acesso em 4 de agosto de 2017. 
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 Apesar do incêndio, o Curso de Danças Clássicas apresenta seu espetáculo de 

encerramento, no auditório do Guairinha, dia 5 de dezembro de 1970, com as alunas 

do 1º ao 5º ano, de um total de oito níveis (séries) programados para a formação do 

curso. As três professoras que ministravam aulas no curso eram Yara de Cunto 

(diretora geral), Marlene Maia de Britez (ou Marlene Tourinho) e Ceci Chaves.  

 Em 1971, Yurek Shabelewski, convidado a ser diretor do Corpo de Baile do 

Teatro Guaíra começa a elaborar um plano para reestruturar, também, o Curso de 

Danças Clássicas. Uma das propostas para o público curitibano era levar a arte da 

dança para as escolas, possibilitando formar plateia e divulgar a arte da dança na 

capital.  

 

Guaíra vai levar balé para escolas 

Com a vinda do professor Yurek Shabelewski
170

 ao Teatro Guaíra, o 

balé poderá se tornar uma arte mais acessível ao público estudantil 
pois ele levará o Corpo de Baile às escolas paranaenses, fazendo 

demonstrações didáticas, além das apresentações normais, conforme 

orientação do Governo para esse setor. 
Shabelewski, coreógrafo, mestre de cena, mestre de baile e nas horas 

vagas, escultor, pintor, cenógrafo, além de outras atividades que 

exerce no campo cultural já atuou destacadamente nos maiores teatros 
do mundo, tendo percorrido dezenas de países, ora como dançarino, 

ora como mestre de cena. (DIÁRIO DO PARANÁ, 17 ago., 1971, 

p.1). 

 

Yurek Shabelewski, polonês, assim como Tadeu Morozowicz, percorreu o 

mundo dançando e coreografando. Trouxe, em sua bagagem, referências internacionais 

da técnica da dança clássica e uma vasta experiência deste ensino das escolas por onde 

passou. 

 

Ao Grande Teatro. 

Nascido na Polônia, onde iniciou os seus estudos, Shabelewski, após 

percorrer os palcos do mundo, foi convidado a trabalhar no Teatro 
Guaíra. Além de difundir o balé no meio estudantil, a finalidade 

principal de sua presença entre nós é oferecer novos ensinamentos ao 

Corpo de Baile, com vistas a prepará-lo para o grande auditório do 
Teatro Guaíra. Então, as funções do Corpo de Baile serão bem mais 

dilatadas do que agora. O professor, que chegou recentemente a 

Curitiba, já manteve os primeiros contatos com os componentes do 
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 Manteve-se a grafia da publicação original. Contudo, o nome correto é Yurek Shablewski de 

acordo com o site oficial do Centro Cultural Teatro Guaíra. 
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Corpo de Baile, ficando surpreso de encontrar aqui bailarinos com tão 

boa desenvoltura em suas atividades, segundo afirma. Algumas das 

proposições do professor com vistas ao aprimoramento da bailarina ou 
bailarino, expressam-se na importância que confere à perfeita forma 

física. Por isso, pretende dilatar o período diário dos ensaios. As suas 

intenções são de dar maior realce a essa atividade do Guaíra. Embora 

venha de uma formação clássica, vai promover também programações 
de vanguarda e até mesmo ao ar livre, pensando mesmo em aproveitar 

o palco flutuante do Passeio Público para algumas apresentações, 

aproximando, com isto, o balé do grande público. Ao lado das funções 
específicas, vai mostrar o balé por dentro, apresentando-o como ele é, 

e utilizando-se para tanto de gêneros mais populares. (DIÁRIO DO 

PARANÁ, 17 ago., 1971, p.1). 

 

Entre as novidades previstas, durante sua estadia no Teatro Guaíra, Shabelewski 

iria, além de intensificar as atividades do Corpo de Baile, promover atividades ao ar 

livre para levar a dança profissional ao público estudantil. 

 

A programação para apresentações nos estabelecimentos de ensino do 

Estado já está sendo elaborada. Com vasta experiência no campo da 
dança, Shabelewski terá condições de levar até os estudantes o 

conhecimento dos movimentos básicos, explicando-os durante os 

espetáculos e ilustrando os fragmentos de peças mais apreciadas pelo 
grande público. Para essa atividade vai mandar construir um palco 

desmontável que possibilitará aos bailarinos condições perfeitas de 

apresentações. Explica que a apresentação não pode ser feita em 

palcos onde não haja condições específicas, principalmente de piso, 
como os de cimento ou tacos. 

Muito Talento.  

O mestre de dança diz que encontrou muito talento nos componentes 
do Corpo de Baile do Teatro Guaíra. Diz também que, com sua 

experiência no campo da dança, para a qual dedicou toda a sua vida, 

não é difícil constatar, em poucas horas, os novos talentos. E aqui, em 

Curitiba, encontrou o que desejava. O Teatro Guaíra conta atualmente 
com 15 profissionais e vai abrir mais duas vagas: uma masculina e 

uma feminina, já nos próximos dias para o seu Corpo de Baile. 

Apresentado à imprensa pelo superintendente do Teatro Guaíra, Helio 
Puglieli, Shabelewski traz uma bagagem de trabalho notável. 

Começou seus estudos no Teatro de Varsóvia, na Polônia. Seguiu após 

para a França, onde aprimorou os seus conhecimentos, com 
Bronislava Nijinska

171
, continuando depois com outros importantes 

dançarinos. Atuou por muitos anos na companhia de Balé Russo de 

Sergio Diaglev, participando também com René Blum e o príncipe 

Sarateli. Percorreu também, dezenas de países, como Itália (onde 
atuou no Scala de Milão), França, Espanha, Estados Unidos, Austrália, 

Venezuela, Uruguai, Peru, Bolívia, Argentina, Nova Zelandia, Taiti, 

Chile e Brasil, ora atuando como bailarino, ora como coreógrafo ou 
diretor de cena, ao lado de nomes respeitados no balé. 
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 O nome publicado está incorreto Bromoslava Nijiski. Optou-se pela correção do nome nessa 

citação. 
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No Teatro Guaíra está elaborando também um plano para 

reestruturação do Curso de Danças Clássicas. (DIÁRIO DO 

PARANÁ, 17 ago., 1971, p.1). 

 

Durante 1971, ano da chegada de Shabelewski ao Teatro Guaíra, o mestre 

tomou conhecimento da situação da companhia oficial do Estado e da escola de dança 

para, em 1972, implantar uma nova estrutura no curso. 

De acordo com depoimento da professora Sylvia A. Massuchin (2014) a 

mudança que ocorreu em 1972 afetou muitas alunas. Os níveis passaram de 8 para 12 

anos de formação. Todas as alunas fizeram testes para serem redirecionadas ao nível 

correspondente da nova estrutura do curso. Com os testes para nivelar as alunas do 

curso, Sylvia ficou qualificada para cursar o nível 11 em 1973, isto é, faltaria apenas 

um ano para sua formação. Além da disciplina técnica de dança clássica, história da 

dança e música compunham o currículo.  

A estrutura administrativa da Fundação Cultural do Teatro Guaíra que incluía 

tanto os cursos de dança e teatro, quanto o Corpo de Baile, também entrava em um 

período de reestruturação financeira. Observa-se a dificuldade em manter uma 

fundação cultural, por mais que os esforços fossem, desde então, para uma 

disseminação cultural e artística na cidade. Ou seja, as manifestações de artes e cultura 

não eram devidamente valorizadas, como não o são até os dias atuais. 

No jornal do Diário do Paraná, em 27 de agosto de 1972, encontra-se o relatório 

de prestação de contas referente ao exercício do primeiro semestre deste ano: 

 

Situação Financeira.  

Até o dia 30 de junho de 1972, a Fundação do Teatro Guaíra recebeu 
apenas Cr$ 458.120,52 da dotação fixada no Orçamento Geral do 

Estado para o exercício em vigor, que monta a Cr$2.269.250,00. Em 

seis meses, portanto, mal chegou a 20% do total orçamentário a soma 

dos recursos recebidos do Estado. Todavia, foram liberados 
Cr$133.614,49 da dotação de 1971 que, somados a recursos próprios 

da Fundação, permitiram liquidar o passivo financeiro acumulado nos 

exercícios anteriores de 1970 e 1971. A arrecadação própria da 
Fundação no semestre, foi de Cr$40.553,33, obtida sobretudo em 

função da cobrança de mensalidades do Curso de Danças Clássicas e 

do Curso de Ginástica Rítmica mantidos pela fundação, já que foram 

sistematicamente isentos de taxas os grupos e companhias paranaenses 
que se apresentaram no Pequeno Auditório. (Diário do Paraná, 27 ago 

1972. Terceiro caderno. p.3) 
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As anuidades cobradas para os alunos da escola de dança em 1971 era de 

Cr$60,00 (sessenta cruzeiros) e passaram a ser Cr$200,00 (duzentos cruzeiros) em 

1972, com indicativas de aumento para 1973. Sobre as justificativas para a cobrança 

de mensalidades, mesmo que fossem mínimas o relatório diz: 

 

Curso de Danças 
No valor de Cr$60,00 em 1971, as anuidades do Curso de Danças 

Clássicas foram fixadas em Cr$200,00 neste exercício. Atualmente 

com 315 alunas, sendo 244 de danças clássicas e 71 de ginástica 
rítmica, esse setor da Fundação apresenta um índice anual custo-aluno 

da ordem de Cr$325,00, pois está atualmente cifrada em 

Cr$102.297,00 a despesa com os pagamentos de salários das 
professoras, inspetoras de alunos e outros funcionários do setor, 

incluindo-se os encargos previdenciários e excluindo-se as despesas 

de manutenção. Cogita-se de um novo reajuste das anuidades, no 

próximo exercício, a fim de que o curso possa atingir a 
autossuficiência financeira. (Diário do Paraná, 27 ago 1972. Terceiro 

caderno. p.3) 

 

Para concluir, o relatório de prestação de contas da Fundação Teatro Guaíra, 

publicado no Diário do Paraná afirma a importância em manter seus esforços para 

valorização da cultura e das artes na cidade, apesar dos inconvenientes financeiros e 

das críticas da própria classe teatral. 

 

Conclusão.  

Com racionalidade, dentro das limitações existentes, vem a Fundação 

Teatro Guaíra cumprindo o seu papel no elenco dos órgãos culturais 
do Estado. É de se lamentar, todavia, que nem todos os setores da 

coletividade artística estejam conscientizados da atual problemática 

paranaense e continuem a encarar a Fundação Teatro Guaíra como 
uma agência de distribuição de recursos a companhias teatrais, pura e 

simplesmente uma agência distribuidora de recursos. Sem esses 

recursos, os mais ávidos proclamam o apocalipse teatral, o que em 

absoluto corresponde à realidade dos fatos, conforme pode-se 
depreender da análise deste breve relatório pertinente ao primeiro 

semestre de 1972. Fundação Teatro Guaíra. (DIÁRIO DO PARANÁ, 

27 ago 1972, Terceiro caderno, p.3) 

 

Assim, o Curso de Danças Clássicas deixa de ser gratuito para todos, de acordo 

com sua proposta inicial. Contudo, a taxa anual cobrada é mínima e simbólica com a 

finalidade de manutenção do mesmo.  
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Apesar da fixação de taxas para matrícula e as dificuldades financeiras da 

Fundação Teatro Guaíra manter o curso de dança dentro do teatro, Liane Frank dá uma 

entrevista para o jornal Gazeta do Povo com o intuito de valorizar a arte do ballet. A 

matéria intitulada: “Ballet, um meio importante de promover as coisas no Paraná” 

informava aos leitores como Curitiba estava se beneficiando ao valorizar esta arte 

favorecendo o turismo e a promoção da cultura para a cidade. 

 

Curitiba poderia tornar-se um centro internacional de balé com 

apresentações de grupos estrangeiros, mexicanos, canadenses ou 

soviéticos e brasileiros numa arrojada empresa que mereceria o 
estímulo do Governo Estadual e principalmente da diretoria atual da 

Fundação Teatro Guaíra, que já mantem o curso de sete anos em 

danças clássicas e mostra anualmente os seus mais destacados valores.  

Trata-se de uma dança milenar que como define a professora Liane 
Frank Essenfelder

172
 “é a representante de todas as artes”. Para ela que 

leciona História da Dança, o Balé é indispensável no equilíbrio 

emocional, bom para o desenvolvimento físico e excelente modelador 
do corpo feminino. Está conquistando preferências em todas as 

camadas sociais e quaisquer apresentações que se faça em Curitiba a 

casa é cheia na certa. 

APROVEITAR 
Esta é mais uma fresta para o incentivo além da cultura, do 

movimento turístico no Paraná, porque carrearia milhares de 

interessados num movimento artístico, abrangendo outras 
preferências. A professora Liane homenageada pelo Governo 

Paraguaio observou o importante papel de tais realizações artístico- 

culturais e o que elas desempenham no campo diplomático, 
possibilitando inclusive bons negócios. O Teatro Guaíra já tem a 

estrutura montada e o jornalista Helio Freitas Puglieli atual Diretor da 

Fundação está criando nova mentalidade procurando apoiar mais o 

gênero do balé e a parte musical do Teatro. (GAZETA DO POVO, 27 
fev. 1972 In: SETOR DE MEMÓRIA DA EDTG, 2015, PASTA N. 

3). 

 

Continuando a matéria, o jornal aponta alguns fatores relativos ao currículo do 

curso: 

 

O CURSO 

O curso de Balé do Teatro Guaíra é o único do Paraná que conta com 

um currículo programado devidamente, mantendo dois anos de ensino 

de História da Dança e mais dois em Teoria Musical outros três com 
diversas matérias [até esta data, só foi encontrada a disciplina de 

técnica de dança clássica, mesmo que o jornal fale o contrário]. Daí 
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 Nome correto - Liane Essenfelder Cunha Melo Frank. 
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os jovens saem com formação artística e cultural completa. Mais de 

300 alunos estão matriculados este ano, sendo que no primeiro só se 

acreditam os da faixa de 8 a 12 anos de idade e nos demais até de 20 
anos. O primeiro ano é básico decisivo. Se o aluno não revelar 

propensões para dança, a direção do curso a cargo do professor 

Edilson Costa e a coordenação pela professora Yara de Cunto, 

imediatamente adotam providencias para que o jovem se retire e siga 
outra vocação onde poderá completar-se melhor. 

Além dos diretores citados mais a Professora Liane que fez curso nos 

Estado Unidos e na Europa nos principais centros do Brasil e estudou 
balé com Maria Olenewa e Tatiana Leskova (além de outros títulos): o 

corpo docente do Curso de Danças do Guaíra conta com nomes como 

das professoras Marlene Tourinho de Britez, Loraci Setragni e Roseli 

Pissaia. O corpo de baile é dirigido pelo mestre Yurek Schabelewsky. 
(GAZETA DO POVO, 27 fev. 1972 In: SETOR DE MEMÓRIA DA 

EDTG, 2015, PASTA N. 3 [sem grifo no original]). 

 

 

FIGURA 78 – LIANE ESSENFELDER. ENTREVISTA PARA JORNAL EM 1972 

 

 

Fonte: SETOR de MEMÓRIA da EDTG, 2015. Pasta n.3. 
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Percebe-se na imagem sobre a entrevista da professora Liane Essenfelder, a 

qual ministrava aulas de História da Dança no Curso de Danças Clássicas, que a 

mesma era graduada pela Escola de Música e Belas Artes. Considerando que não havia 

no Paraná, um Curso Superior de Dança, a maioria dos docentes do Curso de Dança do 

Teatro Guaíra era formada pela própria escola ou escolas de dança de outros estados e 

países. Cabe lembrar que o único Curso Superior de Dança existente no Brasil, em 

1972 era o da Universidade Federal da Bahia (UFBA).  

Confirmando a soma de aproximadamente 300 alunas no Curso de Danças 

Clássicas em conjunto com o Curso de Ginástica Rítmica o jornal do Diário do Paraná, 

em 26 de janeiro de 1973 informa sobre a arrecadação das taxas de matrícula: 

 

O Curso de Danças Clássicas e de Ginástica Rítmica superou em 1972 

a casa das trezentas alunas, propiciando à Fundação, através da 

cobrança de matrículas e mensalidades, a maior parte da arrecadação 
própria apurada durante o exercício. (DIÁRIO DO PARANÁ, 23 jan., 

1973, 2º caderno, p.5). 

 

As inscrições para o Curso de Danças Clássicas abrem, em 1973, para alunos a 

partir de 6 anos. 

 

Abertas inscrições 

Até o dia 15 de fevereiro estarão abertas as matriculas para o Curso de 

Danças Clássicas da Fundação Teatro Guaíra. Somente serão 
admitidos alunos com mínimo de 6 (seis) anos a completar, até 30 de 

junho do corrente ano, e o máximo de 12 (doze) anos completos. Na 

ocasião da matricula serão exigidos os seguintes documentos; 2 

fotografias 3x4; registro de nascimento; atestado de frequência 
escolar; carteira de saúde e atestado médico de capacidade física geral. 

(DIÁRIO DO PARANÁ, 17 jan., 1973, Segundo Caderno, p. 5). 

 

Em 1973, os doze anos de formação caem para onze, porém, as aulas que antes 

eram duas ou três vezes na semana, passam a ser diárias. (MASSUCHIN, 2014). 

A cidade de Curitiba continuava na expectativa em assistir espetáculos no 

grande auditório.  

 

Grande auditório concluído em 74 
Quando o Grande Auditório do Teatro Guaíra estiver pronto, no 

primeiro trimestre de 1974, serão oferecidos grandes espetáculos ao 

público que terá a oportunidade de conhecer orquestras sinfônicas e 
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ballets de fama internacional, afirmou ontem o Superintendente da 

Instituição, Helio de Freitas Puglielli. 

No momento, a preocupação da Superintendência gira em torno da 
racionalização da utilização do pequeno auditório e já preparou um 

plano de habilitação das Companhias Teatrais que pretendem 

apresentar seu trabalho durante o ano que vem e que deverão reservar 

suas datas desde já para evitar os problemas de calendário observados 
nesta temporada. (GAZETA DO POVO, S.D.. IN: SETOR DE 

MEMÓRIA DA EDTG, 2015, PASTA N.3). 

 

A mesma notícia informava que o pequeno auditório estava funcionando com 

precariedade de verbas e seria necessário um plano de racionalização para abrigar 

todos àqueles que tinham pretensão de apresentar-se no palco do Teatro Guaíra, 

considerando que parte da verba recebida era usada para manutenção dos cursos de 

formação que a Fundação Teatro Guaíra mantinha. 

 

Racionalização 
O Pequeno Auditório vem funcionando com precariedade de verbas, 

pois a Superintendência só recebeu até o momento, 20 por cento do 

orçamento previsto para o ano [data provável: 1973] e que soma 

Cr$2.300 mil, dos quais uma boa parte é destinada a manutenção dos 
cursos de formação de atores, de danças e para o Corpo de Baile que 

no momento conta com cerca de trezentas alunas [somados todos os 

alunos dos cursos mais o Corpo de Baile].  
Por outro lado, as Companhias teatrais do Estado vêm a Instituição 

como agencia distribuidora de recursos em imagem totalmente 

deformada da verdadeira destinação do Teatro Guaíra, que como 
Fundação Cultural deve atender as necessidades de outros setores. 

Para evitar problemas de calendário observados durante este ano, a 

Superintendência está estudando um plano para racionalizar a 

utilização do pequeno Auditório, de forma a obrigar as Companhias a 
demonstrar sua habilitação antes de marcar datas para apresentar seus 

trabalhos na próxima temporada. (GAZETA DO POVO, S.D.. IN: 

SETOR DE MEMÓRIA DA EDTG, 2015, PASTA N.3 – [sem grifo 
no original]). 

 

Enquanto as companhias artísticas disputavam o pequeno auditório, o público 

curitibano continuava a esperar que o grande auditório fosse inaugurado. O ano de 

1974 acabaria com tantos anos de espera da inauguração do Guairão.  
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4.1 NOVO AUDITÓRIO, UM VELHO SONHO: 1974 

O ano de 1974 marca nova reestruturação do curso e a nomenclatura dos níveis, 

que antes eram 1º,2º, 3º anos, passa a denominar-se: preparatórios I e II, básicos I e II, 

intermediários I e II, adiantados I e II e o último ano aperfeiçoamento. Os 11 níveis, 

mudam para 9 níveis ou anos de formação (MASSUCHIN, 2014).  “O Curso tem 

duração de 9 anos, sendo dividido em preparatório, básico, intermediário, adiantado e 

aperfeiçoamento” (GAZETA DO POVO, 8 mar., 1974 In: Setor de Memória da 

EDTG, 2014. Pasta n.3). 

Para explicar as transformações que o curso vinha sofrendo e valorizar a arte do 

ballet na cidade, o jornal Gazeta do Povo de 8 de março de 1974 faz uma matéria sob o 

título: “Curso de balé no TG levado muito a sério”: 

 

Aos poucos vai desaparecendo o “preconceito” contra o Ballet e vão 
se modificando os conceitos desta arte. No Teatro Guaíra, por 

exemplo, quem entrar no curso de danças vai participar de um 

trabalho muito sério que só será concluído daqui a nove anos. As 
modificações – para melhor – são profundas e chegam até a espantar 

algumas mães que queriam seus filhos estudando danças apenas 

porque achavam bonito os passos graciosos das bailarinas, a leveza no 
caminhar ou as formas perfeitas do corpo. (GAZETA DO POVO, 8 

mar., 1974 In: Setor de Memória da EDTG, 2014. Pasta n.3). 

 

O espanto com as mudanças eram, não só das mães, mas também das alunas 

que frequentavam o curso como conta Sylvia (2014), em seu depoimento. Em 1974, 

todas as alunas do curso fizeram testes de aptidão física e competências técnicas da 

dança clássica para serem recolocadas na nova estrutura de nove níveis. Sylvia 

Massuchin passou do último nível que estava cursando para um nível básico. O choque 

com a notícia deixou Sylvia aos prantos, pois tinham tirado não só a sua turma, suas 

colegas de curso, mas seu status como bailarina que iria concluir o curso depois de 

anos de dedicação. Foi seu futuro professor, Hugo Delavalle, que demonstrou 

preocupação com aquela menina chorosa no corredor.  

 

(...)então ele me chamou e me perguntou o que tinha acontecido. E eu 
disse que minha turma tinha se desmontado toda e eu já estava em um 

nível bem mais adiantado (...) pensei: “eu não quero mais” (...) e ele 

falou assim “Não! Você vai ser minha aluna, e se você estiver em um 
nível errado eu vou colocá-la no nível certo”. (...) naquele ano [1974] 
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eu fiz o básico II no primeiro semestre e já fui para o intermediário I 

no segundo semestre. Em 1975 eu fiz o intermediário II e em 1976 eu 

já subi, porque naquela época a gente podia fazer o último ano junto 
com o Ballet Guaíra e foi quando eu terminei. (MASSUCHIN, 2014). 

 

Para informar sobre a seriedade do curso e das novas mudanças que estavam 

ocorrendo o coordenador do Curso, Auci Luiz Guarnieri explicou para o jornal: 

 

Ballet é um negócio muito sério – é uma arte”, disse ele. Os objetivos 

principais são o de aliar a filosofia da alma à filosofia de ação, 
promovendo a formação do indivíduo baseada na realidade e na 

conscientização, dentro da estrutura social, servindo não apenas como 

profissão, mas como arte.  
Dentro dessa definição Auci Luiz Guarnieri, concertista, licenciado 

em música, musicoterapista e coordenador do Curso de Danças 

Clássicas do Teatro Guaíra, procurou modificar e adaptar o curso a 

sua verdadeira finalidade. 
Não se trata mais de uma brincadeira, ou passa tempo. O ballet agora 

está sendo encarado como uma responsabilidade muito séria, tão séria 

que os alunos que iniciaram o curso neste ano estão tendo diariamente 
uma hora de aula, enquanto que, nos anos anteriores havia apenas 

duas ou três aulas semanais. (GAZETA DO POVO, 8 mar., 1974 In: 

Setor de Memória da EDTG, 2014. Pasta n.3). 

 

Neste mesmo ano, em 1974, já se pensava em transformar o curso em escola 

para que, finalmente, as alunas tivessem um diploma oficial de formação. 

 

O CURSO E A ESCOLA 

A Superintendência do Teatro Guaíra está dando todo o apoio ao 

Curso de Danças Clássicas e, uma ideia que vai tomando corpo, 
podendo se tornar realidade nos próximos meses, é de que o Curso 

seja transformado em Escola. Para isto o concertista Auci já está 

preparando um “curriculum” que depois de aprovado, poderá se 
transformar em ponto importante para conseguir a transformação. 

Auci explica as vantagens de criação da Escola, pelo fato de um curso 

dar apenas certificado de frequência, enquanto que a Escola daria um 

Diploma. 
Este ano mais de 300 alunos em todos os graus estão participando do 

curso. No preparatório são 80, que com idades entre 7 e 9 anos, 

iniciam os primeiros passos e aprendem os rudimentos do ballet. Já 
para o próximo ano, serão admitidas crianças entre 7 a 10 anos, 

favorecendo ainda mais os interessados. (GAZETA DO POVO, 8 

mar., 1974 In: Setor de Memória da EDTG, 2014. Pasta n.3 [sem grifo 
no original]). 
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Durante o comando de Auci Guarnieri, como coordenador geral do Curso de 

Danças Clássicas, o grande auditório do Teatro Guaíra foi, finalmente, inaugurado. As 

alunas do curso de danças poderiam, então, estrear no palco mais esperado da cidade, 

denominado, em homenagem àquele que o idealizou: Auditório Bento Munhoz da 

Rocha Neto.  

O dia 12 dezembro de 1974 marca a solenidade de entrega do Teatro Guaíra 

para o público curitibano que esperava, desde os festejos do Centenário de 

Emancipação do Paraná por esta data.   

Ernesto Geisel, presidente do Brasil compareceu à inauguração bem como o 

então governador do Estado, Emílio Gomes. Para confirmar as ilustres presenças, o 

jornal Diário da Tarde traz na capa a notícia: “Dia histórico: o presidente inaugura hoje 

o Teatro Guaíra”. (DIÁRIO DA TARDE, 12 dez., 1974, p.3). O dia seguinte rende, ao 

mesmo jornal, um pedaço do discurso do Governador do Estado, feito na solenidade 

de inauguração: 

 

“Este é, sem dúvida, um monumento de arquitetura e de técnica 

erguido à cultura em geral, e a arte cênica em particular, destinado a 
abrigar e difundir manifestações do espírito criador, sob as mais 

variadas formas de espetáculos, para a educação e recreação do povo”. 

Esta frase faz parte do discurso que o Governador Emílio Gomes 
pronunciou, ontem à tarde, na inauguração do Teatro Guaíra de 

Curitiba, uma das dez maiores obras do gênero em todo o mundo. 

(DIÁRIO DA TARDE, 13 dez., 1974, p.3). 

 

A solenidade de inauguração apresentou uma peça de teatro paranaense, 

denominada: “Paraná, Terra de Todas as Gentes”, com o texto de Adherbal Forte Sá, 

música de Paulo Vitola e direção de Maurício Távora. A peça contava com 57 atores, 

um coral de 12 vozes e a participação da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal 

do Paraná, totalizando 300 pessoas trabalhando em prol do evento sendo: atores, 

cantores, músicos, técnicos de som, iluminação e maquinaria de palco (DIÁRIO DA 

TARDE, 12 dez., 1974, p.3).  

O cartaz de inauguração do Teatro Guaíra encontrava-se, em 2016, enquadrado 

na parede da sala da diretoria do mesmo, bem como no Arquivo Público do Paraná, 

enrolado com outros cartazes, em uma sala reservada aos arquivos do teatro. 
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FIGURA 79 – CARTAZ INAUGURAÇÃO TEATRO GUAÍRA. 1974 

 

Fonte: Arquivo Público do Paraná. Área restrita ao TG, 2016. 

 

O Curso de Danças Clássicas inaugura o palco do grande auditório 

apresentando as alunas graduandas de 1974. O programa desse espetáculo de estreia 

no palco do Guairão revela as sete alunas do professor Renan Castellon que estavam se 

formando no ano de 1974: Izamara Bauer, Maria Alice Lacerda, Jocy Feijó, Débora 

Arzua, Sônia Kato, Marilia Chinasso, Eleonora Greca. Todas as alunas fizeram 

apresentações individuais, em duplas e trios durante a coreografia “Vespri”. A 

primeira variação foi apresentada por duas alunas formandas: Izamara Bauer e Maria 

Alice Lacerda. A segunda variação foi dançada por Jocy Feijó e a terceira variação foi 

um trio das alunas: Débora Arzua, Sônia Kato, Marilia Chinasso. O Pas de Deux foi 

dançado pela aluna Eleonora Greca que fez par com o professor Renan Castellon. 
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FIGURA 80 – ESPETÁCULO NO GUAIRÃO, 1974. PRIMEIRA PARTE 

 

Fonte: SETOR de MEMÓRIA da EDTG, 2015. Pasta n.3. 

 

O coreógrafo da outra parte desse programa era Hugo Delavalle, o então mestre 

de ballet do Corpo de Baile do Teatro Guaíra. O nome dos bailarinos que aparecerem 

nesta segunda parte do programa refere-se aos bailarinos profissionais que já estavam 

trabalhando no Corpo de Baile. A inscrição: “do elenco participam alunas do 

Intermediário I do Curso de Danças Clássicas, mantido por esta casa” aparece no canto 

inferior direito do programa, para indicar que estas alunas participaram da coreografia 

“Matineé e Soireé Musical”. As alunas do Intermediário I que participaram da 
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segunda parte do programa com o Corpo de Baile eram alunas do quinto ano de 

formação, portanto já estavam mais adiantadas que as alunas dos níveis preparatório e 

básico. Como a coreografia era dançada pelas alunas do Intermediário I e pelos 

bailarinos profissionais os ensaios precisavam ser em conjunto e com o professor – 

coreógrafo responsável: Hugo Delavalle. Trabalhar com bailarinos profissionais e com 

um mestre de dança de um corpo profissional, mesmo que tenha sido por pouco tempo 

foi marcante para as alunas do curso, de acordo com o depoimento de Sylvia 

Massuchin (2014) que participou desta experiência.  

 

FIGURA 81 - ESPETÁCULO NO GUAIRÃO. 1974 

 
Fonte: SETOR de MEMÓRIA da EDTG, 2015. pasta n.3. 
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Assim, a primeira vez em que a escola de dança pisou no palco do Auditório 

Bento Munhoz da Rocha Neto apresentou, apenas, algumas alunas do Curso de Danças 

Clássicas. 

  

4.2 CURSO DE DANÇAS CLÁSSICAS NO GUAIRÃO: 1975 

A realização de espetáculos no ano de 1974 e quais alunas participaram é uma 

questão um tanto nebulosa. Da análise de diferentes documentos encontrados podem-

se levantar três hipóteses: a primeira, que houve um espetáculo do Corpo de Baile, em 

1974, com a participação de algumas alunas da escola.  

 

FIGURA 82 – ALUNAS EM “LAGO DOS CISNES” 

 

Fonte: SETOR de MEMÓRIA da EDTG, 2015. Pasta n.3. 
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A segunda hipótese trata-se da coreografia “Lago dos Cisnes” ter sido 

apresentada apenas em 1975 com a participação das alunas da escola, mesmo que as 

imagens mostrem outra data, considerando que as datas estão manuscritas. A terceira 

hipótese trata-se de dois espetáculos do Corpo de Baile, com participação das alunas 

da escola: um durante os festejos de inauguração do Teatro Guaíra, em 1974 e outro, 

em 1975, na temporada oficial do Corpo de Baile. 

Até 1975, o Curso de Danças Clássicas apresentava seus espetáculos no 

auditório Salvador de Ferrante, conhecido como Guairinha. A partir de 1975, os 

espetáculos do curso começaram a ser exibidos no grande auditório, conhecido hoje, 

carinhosamente, como Guairão.  

A temporada oficial do Corpo de Baile, em 1975, teve a participação de 

algumas alunas do Curso de Danças Clássicas. Para essa temporada, o Corpo de Baile 

apresentou as coreografias “Lago dos Cisnes” e “El Amor Brujo”.  

As alunas do Curso de Danças Clássicas que participaram da temporada de 

1975, com o Corpo de Baile foram: Daniela de Rossi, Virginia de Paula Soares, Vania 

Kesikowski, Izamara Bauer, Eliane Sobrinho, Silvia Andrejewski (Massuchin), Magali 

de Macedo, Deisi Wor, Vera Miraglia, Ariane Vilella, Regina Kotaka, Soraia Amaral, 

Silvia Ussyki, Lia Comandulli, Milena Piaskowski e Minola da Silva
173

.  

  

                                                             
173

 Programa de espetáculo do Corpo de Baile do Teatro Guaíra, temporada de 1975. 
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FIGURA 83 – ALUNAS NO PALCO DO GUAIRÃO. 1974 

 

Fonte: Arquivo Público do Paraná. Sala do Setor de Memória do Teatro Guaíra. 20 out. 2015. 

 

 

4.3. 1976: RESTRUTURAÇÃO DO CURSO DE DANÇAS CLÁSSICAS 

Em 1976, o Curso de Danças Clássicas volta a ter oito anos de duração, como 

tinha previsto Yara de Cunto, em 1968. Sob a coordenação geral
174

 de Liane 

Essenfelder C. M. Frank e supervisão técnica de Ceci Chaves é possível observar 

sobre a organização do curso: 

 

Funcionamento 

O Curso atualmente consta de 15 turmas, com aulas diárias de 1 hora e 
1hora e meia de duração, nos períodos da manhã e da tarde.  

Como complementação do estudo de ballet, as alunas frequentam 

aulas de História da Dança e Música. 

O Curso tem duração de oito anos, sendo sete na Escola e um de 
aperfeiçoamento junto ao Corpo de Baile. 

Grande parte dos elementos que hoje atuam no Corpo de Baile foram 

alunos formados no Curso de Danças Clássicas. 
Todos os professores participam anualmente de cursos de 

aperfeiçoamento técnico-pedagógico, patrocinados pela Fundação 

Teatro Guaíra. 

                                                             
174

 Os termos “coordenação” e “direção” neste caso são sinônimos. Ambos indicam o cargo mais alto 

responsável pela Escola de Dança. Ver mapa conceitual do Depto. Edtg, p.175. 
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A finalidade da Escola é de formar profissionais da dança, procurando 

desta forma elevar cada vez mais o nível artístico e cultural de nosso 

Estado
175

.  

 

Apesar de o texto indicar quinze turmas, neste espetáculo de dezembro de 1976 

foram apresentadas apenas as turmas do intermediário e do adiantado, num total de 

quatro turmas. As turmas eram: Intermediário I no período da tarde, com 20 alunas; 

Intermediário I, no período da manha com 12 alunas; Intermediário II com 6 alunas e 

Adiantado I e II com 9 alunas totalizando 47 alunas, mulheres. Pode-se deduzir que 

apenas as alunas com maior período de experiência de aulas de ballet que participaram 

deste evento. 

Os dois nomes masculinos que aparecem no programa desse espetáculo são 

Renan Castellón, professor da escola e Alberto R.M. Thompson, solista que participou 

da segunda parte. Ou seja, o preconceito das famílias ainda era bem evidente, pois os 

meninos não iam para uma escola de dança. É possível observar nas fotos do programa 

que mostram apenas alunas mulheres nas turmas participantes. 

As fotos a seguir mostram três turmas do nível intermediário. 

 

FIGURA 84 – TURMA INTERMEDIÁRIO I - MANHÃ 

 

Fonte: Programa de Espetáculo, 12 de dezembro de 1976. 
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 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - Secretaria da Educação e da Cultura. Curso de Danças 
Clássicas da Fundação Teatro Guaíra. 2º Aniversário. Auditório Bento Munhoz da Rocha. Curitiba, 

12 de dezembro de 1976. 1 folder, Programa de Espetáculo. 



215 
 

 

Embora as alunas tivessem no currículo o conteúdo pontas, ou seja, aprendiam a 

dançar calçando sapatilhas de ponta, as fotos mostram as alunas usando sapatilhas de 

meia ponta. É provável que as alunas deste nível não tivessem se apresentado, neste 

espetáculo, com sapatilhas de ponta.  

Percebe-se nas imagens das turmas intermediárias que a turma da tarde era mais 

numerosa que a turma da manhá. Possivelmente, porque a maioria das meninas deveria 

estudar, no ensino regular, no turno da manhã. A turma do Intermediário I da manhã 

mostra 9  alunas e do Intermediário I da tarde, 20 alunas.  

 

FIGURA 85 - TURMA INTERMEDIÁRIO I – TARDE 

 

Fonte: Programa de Espetáculo, 12 de dezembro de 1976. 

 

A turma Intermediário II aparece com seis alunas, número menor do que o nível 

anterior. Não há registro se esta turma era mesmo menor em número de alunas ou se 

apenas algumas alunas eram escolhidas para fazer parte do espetáculo.  

As alunas usavam o uniforme oficial da época: collant preto, meia calça clara, 

sapatilhas, faixa clara na cabeça e cabelos presos, como se pode observar nas figuras n. 

84 a 87. 
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FIGURA 86 – TURMA INTERMEDIÁRIO II 

 

Fonte: Programa de Espetáculo, 12 de dezembro de 1976. 

 

A foto (fig.87) revela ainda que as sapatilhas de ponta eram usadas somente nas 

turmas Adiantado I e II, muito embora, este conteúdo estivesse presente no currículo 

das turmas menos adiantadas, de intermediário I e II.   

 

FIGURA 87 – TURMAS ADIANTADO I E II 

 

Fonte: Programa de Espetáculo, 12 de dezembro de 1976. 
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A ficha técnica desse espetáculo trazia as seguintes informações: Governador 

do Estado - Jayme Canet Júnior; Secretário da Educação e da Cultura - Francisco 

Borsari Netto; Diretor Superintendente da Fundação Teatro Guaíra - Maurício Távora 

Neto, Diretoria Administrativa – Maria de Lourdes Domingues Aguiar; Diretor 

Artístico – J.D.Baggio; Conselho Deliberativo – Guilherme de Albuquerque 

Maranhão, Fernando Pernetta Velloso e Lúcia Maria G. de Camargo.  

Depois de apontado os cargos por ordem de hierarquia é que apareciam os 

nomes dos responsáveis pelo Curso de Danças Clássicas, sendo Liane Essenfelder C. 

M. Frank a coordenadora geral e Ceci Chaves a supervisora técnica. 

O corpo docente era constituído por: Aracy de Paula Soares, Ceci Chaves (ex-

aluna), Liane Essenfelder Cunha Mello Frank, Marlene Maia de Britez (ex-aluna), 

Raquel Caetano dos Santos, Renán Castellón, Rita de Cássia M. Corrêa (ex-aluna). 

Assim, o corpo docente começava a ser composto pelas bailarinas formadas na escola 

do Teatro Guaíra. Dos seis nomes citados, três foram, com certeza, alunas formadas 

pela escola de dança do Teatro Guaíra, isto é, 50% do quadro docente formado por ex-

alunas. A professora Regina Maria Zilli aparece como responsável das matérias 

teóricas: História da Dança e Música. A foto a seguir mostra os professores do curso, 

no ano de 1976. 
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FIGURA 88 – CORPO DOCENTE, 1976 

 

Fonte: Programa de Espetáculo, 12 de dezembro de 1976. 

 

Sobre as disciplinas de História da Dança e Música incluídas no currículo, 

desde 1970, Liane Frank escreve para o jornal Gazeta do Povo
176

: 

 

Ficamos muito contentes com os resultados obtidos nas nossas classes 
de História da Dança e Música, que ministramos no Curso de Danças 

Clássicas do Teatro Guaíra, mostrando, face as provas realizadas, o 

excelente aproveitamento da maioria das alunas. Aliás, o Curso de 
Ballet do Teatro é o melhor e mais bem organizado do Estado. 

(SETOR DE MEMÓRIA DA EDTG, 2015. PASTA N. 3). 

 

Tal fato indica o sucesso do curso em formar bailarinas não só com o 

conhecimento da técnica da dança clássica, mas com saberes de história da dança e 

música. 
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 Fonte: Setor de Memória da EDTG, 2015. Sem data no recorte de jornal. 
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Para compreender a importância que era dada às alunas formadas, em meados 

dos anos setenta, Sylvia Massuchin (2014) afirma que se lembra da cerimônia até hoje. 

Mesmo sendo uma cerimônia interna, a autoridade do Estado estava presente. 

 

Teve uma solenidade no gabinete do diretor superintendente para 

recebermos nosso certificado
177

 e estava presente o Secretário da 

Educação e Cultura, Eleutéreo Dallazen que prestigiou o 
acontecimento, falando sobre o estímulo da educação e da cultura na 

cidade. Então foi muito importante! (MASSUCHIN, 2014). 

 

O jornal da cidade mostra uma foto das alunas que receberiam o certificado de 

conclusão do curso de dança, destacando na foto: “Nove bailarinas são diplomadas 

pelo curso de dança do Guaíra”: 

 

Nove bailarinas são diplomadas pelo curso de dança do Guaíra. 

Em solenidade simples realizada no gabinete do diretor 
superintendente Alberto Garcez Duarte, foram diplomadas nove 

bailarinas pelo curso de Danças Clássicas da Fundação Teatro Guaíra. 

Quem dirigiu a saudação às novas profissionais do balé foi a 
professora Liane Essenfelder Frank, mostrando que a escola capacita 

valores humanos que saem aptos a desempenhar qualquer missão no 

setor da arte de dança. O Secretário Eleutéreo Dallazen, da Educação e 

Cultura prestigiou o acontecimento, falando sobre o estímulo não só a 
educação, mas principalmente a cultura que a pasta pela qual é 

atualmente responsável, tem desenvolvido. Três formandas não 

estavam presentes, por já desempenhar em estudos de especialização 
na Europa: Betina Dalcanale, Regina Coeli Kotaka e Daniele de Rossi. 

As jovens formadas agora pela Fundação Teatro Guaíra são ainda 

mais, além daquelas três ausentes (Betina foi representada por sua 

mãe, Zorá, que recebeu o diploma), as seguintes: Virginia de Paula 
Soares, Vania Maria Kesikowski, Eliane Sobrinho, Lia Comandulli, 

Sylvia Andrzejewski [Massuchin] e Deise Wor. A professora Liane 

Frank destacou o sentido do acontecimento que levou quase uma 
dezena de anos de espera. Ressaltou o alto nível do material humano 

que acaba de concluir o curso na Escola de Danças Clássicas do 

Teatro Guaíra, que forma “profissionais competentes”. “Vocês 
poderão dançar onde estiverem”, explicou a mestra, alertando que 

estão capazes para realizar concursos e promover qualquer atividade 

no setor. Pediu em forma de apelo, para que as novas bailarinas não 

abandonem a carreira. (Jornal, 1977-78. In: SETOR DE MEMÓRIA 
DA EDTG, 2014. [sem grifo no original])

178
. 

 

                                                             
177

 Certificado de conclusão de curso do Curso de Danças Clássicas da Fundação Teatro Guaira.  
178

 Setor Memória Escola de Dança do Teatro Guaíra. 15 de outubro de 2014. (Sem data e fonte de 

jornal). 
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FIGURA 89 - BAILARINAS DIPLOMADAS 

 

Fonte: SETOR de MEMÓRIA da EDTG e arquivo pessoal Sylvia Massuchin
179

. 

 

Entre as bailarinas formadas Regina Kotaka (2016)
180

 afirma que o método da 

escola francesa esteve presente em toda sua formação. Após concluir o curso foi para 

França continuar seus estudos de ballet e percebeu que o método da escola francesa era 

muito parecido com o que tinha aprendido no Brasil. Já Sylvia Massuchin (2015)
181

 

embora concorde com Kotaka (2016) revela que há uma combinação de saberes 

através de diferentes escolas, ou seja, o ensino da Escola de Dança do Teatro Guaíra é 

uma convergência de estilos de escolas (francesa, italiana, russa) adaptados aos corpos 

dos alunos. Ceci Chaves
182

 (2014), afirmou ter pesquisado no livro de Lincoln Kirstein 

(2011), fundador do New York Ballet, para desenvolver o conteúdo programático, nos 

anos 1970. Portanto, vertentes francesas, italianas, americanas, russas estiveram 

presentes no referencial experimentado pelos alunos e professores do Curso de Danças 

Clássicas.  

No livro de registros dos primeiros certificados de conclusão do curso de dança 

do Teatro Guaíra pode-se encontrar as seguintes informações: 
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 Jornal com o nome e a data recortados. Possivelmente, gazeta do povo, em 1976 ou 1977. 
180

 KOTAKA, Regina. Depoimento dado à autora 18 de julho de 2016. 
181

 MASSUCHIN, Sylvia A. Depoimento dado à autora. 15 de outubro de 2014.  
182

 CHAVES, Ceci. Entrevista dada à autora 22 de novembro de 2014. 
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Termo de Abertura 

O presente livro contém 100 folhas tipograficamente numeradas e 

rubricadas pela Direção Artística destinando-se ao Registro de 
Certificados e Diplomas expedidos em cursos, seminários, festivais e 

demais realizações promovidas pela Fundação Teatro Guaíra, através 

da Direção Artística.  

Curitiba, 17 de fevereiro de 1974. 
Gabinete da Direção Artística. (SETOR DE MEMÓRIA DA EDTG, 

2015). 

 

FIGURA 90 – LIVRO DE REGISTROS DE CERTIFICADOS 

 

Fonte: SETOR de MEMÓRIA da EDTG, 2015. 

 

No final do Termo de Abertura é possível observar, escrito a lápis “Depto de 

Educação” com a finalidade de informar que os registros eram expedidos pelo 

departamento educacional da Fundação Teatro Guaíra. Apesar dos registros não terem 
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sido feitos em ordem cronológica, o registro mais antigo de formação no curso data de 

1972. O manuscrito mostra “Liane Essenfelder Cunha Mello Frank
183

 – Curso 

concluído em agosto de 1972 – Registrado em fevereiro de 1978”. (SETOR DE 

MEMÓRIA DA EDTG, 2015). 

O Termo de Abertura deste livro data de 1974, embora os primeiros registros 

dos certificados de conclusão expedidos pelo curso sejam de 1977.  

Em abril de 1977 foram registrados os certificados de conclusão de curso do 

ano de 1973, das alunas: Eleonora Grecca, Ana Maria Ferreira da Silva, Débora 

Sicupira Arzua, Jocy Feijó, Izamara Bauer e Sonia Kato.  

 

FIGURA 91 – REGISTRO DO PRIMEIRO CERTIFICADO. 1972 

 

Fonte: SETOR de MEMÓRIA da EDTG, 2015. 
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 Este nome não consta nos programas de espetáculo antes dos anos 1970. Portanto, não é possível 
afirmar que Liane Essenfelder tenha sido aluna regular da escola. Contudo, não se tem notícia de 

expedição de certificados com condições extraordinárias. 
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É possível que as primeiras alunas a receber o certificado do Curso de Danças 

Clássicas do Teatro Guaíra tenham sido, junto com Liane Essenfelder, Marlene 

Tourinho e Ceci Chaves. Esta última, lembrada por muitos professores e ex-alunos 

como a responsável por organizar e padronizar o programa de ensino. 

 

4.4 CECI CHAVES: PADRONIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO 

A professora e ex-aluna da escola, Ceci Chaves é uma personalidade importante 

para compreender as transformações ocorridas na década de setenta.  Sua entrevista
184

 

é de primordial relevância para a compreensão do processo de organização escolar 

dentro do Curso de Danças Clássicas. Por este motivo e pela autorização dada por 

dona Ceci Chaves, as perguntas e as respostas, serão expostas, a seguir, na sua íntegra: 

A: Em nossa conversa informal, foi dito que, possivelmente, cada professora ensinava 

o conteúdo que achasse pertinente para cada turma antes dos anos setenta. Na época 

em que ainda era aluna da Escola de Dança do Teatro Guaíra, havia conteúdos 

padronizados e específicos para cada nível, antes da criação do seu programa de 

ensino? 

C: Sobre a pergunta que me foi feita, acerca do conteúdo programático no Curso de 

Danças na década de 70. Pouco sei, pois na época era aluna e profissional [da Cia. 

De Dança – hoje BTG] e logo afastei-me para tratamento médico. Havia níveis 

variados criados pela professora Yara, mas não tive conhecimento de um conteúdo 

especifico para cada nível. (CHAVES, 2015)
185

 

A: Quando vi
186

 o programa que a Senhora criou, com nova nomenclatura dos níveis, 

indicações de tempos musicais e conteúdos específicos, percebi a preocupação em 

relacionar os conteúdos com o desenvolvimento e com as habilidades das alunas, 

dependendo da idade. Como foi o processo de criação e aplicação deste programa 

dentro da Escola de Dança do Teatro Guaíra? 

                                                             
184

 O primeiro depoimento, com informações mais precisas foi vetado pela própria entrevistada. Essa 

entrevista refere-se a um questionário respondido em forma de texto manuscrito. O texto só foi 

liberado para publicação caso fosse feito na sua íntegra. 
185

 CHAVES, CECI. Depoimento manuscrito. 25 de abril de 2015. 
186

 O programa foi mostrado para a pesquisadora nas mãos da própria entrevistada, a qual o folheava 

de forma rápida para mostrar o trabalho que teve em fazê-lo. 



224 
 

C: Organizei o programa para aulas diárias com duração de hora diferenciada para 

cada ano e com uma gradação de exercícios a serem executados. A princípio poucos, 

com movimentos decompostos. À medida que as alunas galgavam um novo ano, a 

duração da hora-aula aumentava, bem como a dificuldade para execução dos passos 

e exercícios tornava-se maior. O programa possuía um conteúdo a ser desenvolvido 

em oito anos. Nomeei os oito estágios de: Preparatório, Básico I, Básico II, 

Intermediário I, Intermediário II e Aperfeiçoamento. Organizei-o de tal forma que ao 

final do curso, a aluna teria conhecimento de inúmeros passos da dança clássica e 

tempo suficiente para aprimorá-los. Para ter acesso à escola, a aluna deveria ter 

entre 7 e 8 anos de idade e passar por um teste de aptidão física para a dança. Ao 

final do curso estaria com 16 anos, então apta para fazer audição em companhias 

profissionais de dança e com idade para formalizar um contrato de trabalho de 

acordo com as leis trabalhistas. Não poderei explanar detalhadamente tudo sobre a 

parte metodológica do programa, pois ficaria um relato extenso. A implantação do 

novo conteúdo programático na escola foi difícil. Algumas professoras relutavam em 

aceita-lo, por estarem acostumadas a decidir o que no seu entender seria próprio para 

sua turma. O impedimento consistia em aceitar que toda escola segue uma linha de 

atuação, bem como deve ter uma progressão pedagógica a qual deve seguir graus de 

dificuldade. Todas deveriam seguir o mesmo programa e ensinar no mesmo método, a 

fim de se padronizar o ensino e se ter como avaliar o trabalho das alunas. (CHAVES, 

2015). 

 Com a resposta destas duas perguntas, surgem duas hipóteses conclusivas. 

Primeiro, sobre a nomenclatura dos níveis. Pelas fontes coletadas, e pela própria 

resposta da entrevistada, a renomeação dos níveis foi feita por Yara de Cunto, antes 

mesmo de Ceci Chaves organizar o conteúdo. Com relação à decomposição do 

conteúdo para cada nível e a preocupação em ensinar os passos de acordo com a 

música a ser tocada, percebe-se que Vaganova já o tinha feito em 1934, não sendo, 

necessariamente, uma nova criação da professora Ceci, mas sim, uma nova proposta 

de padronizar o ensino dentro da Escola de Dança do Teatro Guaíra (antigo Curso de 

Danças Clássicas). 
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 Pode-se dizer que há um marco histórico com a trajetória de Ceci Chaves dentro 

da Escola de Dança do Teatro Guaíra que organiza o conteúdo, as avaliações e os 

critérios para entrada no curso. Apesar da entrevistada não saber precisar datas, 

possivelmente é entre 1974 e 1976 (de acordo com os registros na memória da escola e 

da entrevista dada pela professora Sylvia Massuchin) que há essa grande 

transformação. Antes disso, porém, fizeram algumas tentativas de modificar o tempo 

de formação incluindo e retirando níveis de ensino, até que, finalmente, estabelece-se, 

com Ceci Chaves, oito anos/níveis de formação, bem como a nomenclatura dos níveis.  

 Possivelmente, a inauguração do grande auditório do Teatro Guaíra, em 1974, 

deu maior estímulo à escola de dança fortalecendo seus laços de pertencimento e de 

lugar. Com isso, fez-se necessário organizar não somente o conteúdo de cada 

disciplina, mas das avaliações internas e dos critérios de entrada no curso. 

 Sobre o processo de avaliação para o ingresso no curso, Ceci Chaves fala sobre 

a ficha de aptidão física que media habilidades específicas das crianças. 

A: A ficha de aptidão física refere-se especificamente ao corpo do aluno-bailarino. 

Esta ficha foi criação sua ou foi adaptada de algum autor que trabalhava o 

desenvolvimento motor? Como foi implantar esta ficha de avaliação física na Escola 

de Dança? 

C: A avaliação física das crianças se fez necessária para filtrar-se os físicos não 

compatíveis com o que se era esperado para uma futura bailarina. Em meus estudos 

verifiquei qual seria o corpo desejável para a dança mesmo em se tratando de 

crianças com o físico ainda em formação. A ficha de aptidão física foi elaborada por 

mim após muita pesquisa e estudos. Era avaliado o seguinte: a flexibilidade do corpo 

observava-se também a harmonia do corpo em relação aos ombros, quadris e pescoço 

e se os braços e pernas eram proporcionais ao conjunto. Para efetuar este teste de 

aptidão física, formava-se uma banca examinadora, composta por alguns professores 

da casa, que anotavam seus pareceres avaliando as candidatas de acordo com os itens 

listados na ficha. Contava-se também, com a ajuda de uma professora auxiliar, que 

orientava as candidatas ou quando preciso, manipulava pés, pernas e o corpo das 

meninas, testando sua flexibilidade. O físico desejável era o de meninas magras, 

longilíneas, com bastante flexibilidade em suas articulações e principalmente com 
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facilidade em conseguir futuros “en dehors”. Este sistema avaliativo foi muito bem 

aceito pelo corpo docente, pois facilitava o trabalho de todos. Ao ensinar os passos da 

dança para alunas com o tipo físico apropriado, verificava-se que tinham mais 

facilidade para executar os exercícios propostos. O progresso técnico era rápido e a 

figura esbelta executando as variadas combinações de passos, realçava a beleza e 

desenvoltura da dança. 

A: Percebe-se que as fichas de avaliação para cada nível contêm o conteúdo 

relacionado ao programa que a Senhora criou. Como foi a adaptação de avaliar as 

alunas com este novo método de avaliação? As professoras conseguiram avaliar cada 

aluna e cada item específico do conteúdo em apenas uma aula?  

C: As fichas de avaliação, a princípio, foram criadas para avaliar o desempenho das 

alunas nos diversos itens da dança, tanto na barra como no centro. As fichas eram 

minuciosas. As avaliações eram bimestrais e feitas em dois dias. No 1º dia, avaliava-

se os exercícios feitos na barra. No 2º dia, após um rápido aquecimento, era avaliado 

os exercícios do centro. Por ser uma avaliação demorada e detalhista, em reunião 

pedagógica, o corpo docente decidiu que fosse efetuado uma mudança nestas fichas. 

O que fiz rapidamente. A nova ficha avaliava como um todo, o desempenho das alunas 

na barra, dando-se uma nota. Igualmente se fazia com os exercícios executados no 

centro. A princípio, nos níveis básicos eram avaliados somente a técnica na barra; e 

no centro, à medida que as alunas eram aprovadas para estágios superiores, os itens 

gerais da ficha avaliativa aumentavam. Tínhamos, então, os seguintes itens: técnica 

na barra, técnica no centro, pontas, conformação física, expressão corporal e 

musicalidade. Para cada item era atribuído uma nota de zero a dez. É necessário 

esclarecer que para cada estágio era preciso alcançar uma nota mínima para a 

aprovação. Nos estágios básicos a nota mínima era seis, para os intermediários e 

avançados a nota era sete. 

 Tratando dos itens avaliados: técnica na barra, técnica no centro, pontas, 

conformação física, expressão corporal e musicalidade é possível afirmar que os 

mesmos sempre fizeram parte de uma aula de dança clássica. Contudo, não é possível 

afirmar que estes itens fossem didaticamente separados, antes da criação deste 

programa de ensino elaborado para o Curso de Danças Clássicas do Teatro Guaíra. 
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Observa-se que o Curso de Ballet Thalia, em 1965, já avaliava os mesmos itens 

de acordo com boletim da aluna Vera Lúcia Germano, disponibilizado online em uma 

rede social, no ano de 2015.  

 

FIGURA 92 – ITENS AVALIADOS EM 1965. BALLET THALIA 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Vera Lúcia Germano, 2015. In: grupo fechado do Facebook
187

, 2015. 

 

O boletim da aluna Vera Lúcia Germano, de 1965 informa sobre os saberes e 

práticas educativas adotadas no Curso de Ballet Thalia. A barra e o centro eram 

avaliados dentro de um item denominado exercício coreográfico. O item pontas era 

avaliado, considerando que a aluna já estava cursando o 6º ano. Portanto, deveria ser 

uma aluna adiantada. Cabe recordar que a programação deste curso durava nove anos. 

O item sensibilidade rítimica pode ser comparado à musicalidade, ou seja, a 

coordenação dos movimentos da técnica da dança clássica relacionada ao ritmo 

musical. A plástica ou estética era um item que tratava da conformação física e 

expressão corporal. Já o item dança característica poderia ser denominado dança de 

caráter, ou seja, danças folclóricas russas e ou polonesas. Este item foi incluído na 

escola de dança do Teatro Guaíra apenas em 1971, com a vinda de Yurek 

Shabelewski. A disciplina também era avaliada. Normalmente, referia-se à obediência 
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 Grupo Fechado das ex-alunas do Curso de Ballet Thalia. Facebook, 2015. [online]. 
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de regras dentro da sala de aula como exemplo: ir com uniforme adequado, respeitar 

horários, e ficar atenta as orientações do professor.  

Percebe-se, portanto, que o Curso de Ballet Thalia, há, aproximadamente, 40 

anos na cidade de Curitiba já continha os itens sugeridos pelas professoras Ceci 

Chaves e Yara de Cunto.  

A grande diferença, contudo, foi com relação à organização dos critérios de 

avaliação no Curso de Danças Clássicas do Teatro Guaíra, que facilitaria o processo de 

julgamento do aluno pelo professor. 

Cabe ressaltar, neste momento, concordando com Caminada e Aragão (2006) 

que programas e planos de ensino “não ensinam a ensinar. Além da técnica, temos 

consciência de que o professor de ballet (...) necessita de ensinamentos pedagógicos 

que o amparem”. (CAMINADA e ARAGÃO, 2006, p.17). As duas autoras ainda 

afirmam que: 

 

A técnica do ballet clássico exige, pela sua complexidade e 

abrangência, muito estudo e conhecimento de quem pretende ministrá-

la e a percepção sensível de elementos importantes que são, com 

frequência, abordados de maneira desatenta ou como simples detalhe. 
(CAMINADA e ARAGÃO, 2006, p.19). 

 

A respeito dessa afirmação, embora as autoras não digam explicitamente que 

tipo de “muito estudo e conhecimento” nem como obter a “percepção sensível de 

elementos importantes” da técnica da dança clássica, pode-se deduzir que seriam 

conhecimentos de anatomia, cinesiologia, educação, psicologia, didática entre tantos 

outros que estão agrupados a estes.  

 Faz-se uma pausa para uma breve explicação dos saberes e das práticas 

pedagógicas que estão incluídos nos itens: técnica na barra e técnica no centro. Pode-

se afirmar que toda aula de dança clássica tem duas partes bem definidas. A primeira 

parte que começa na barra e a segunda parte que começa no centro.  

 

A técnica na barra faz parte da introdução da aula da dança clássica.  
O trabalho de classe, após um aquecimento [nem sempre, 

considerando que a barra pode constituir o próprio aquecimento] 

sempre se inicia na barra. Este trabalho de preparação para o Centro é 
comedido e consciencioso. 
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Na barra, o trabalho desenvolve-se como atividade muscular 

especifica através da execução de exercícios localizados numa 

ordenação estável e coordenada, trabalhando o corpo de forma global, 
sincronizada e harmoniosa. 

Isto ocorre como preparação de colocação e postura do corpo, 

definindo o equilíbrio e sustentação do eixo anatômico, 

desenvolvendo também o trabalho de alongamento, flexibilidade, 
tônus e fortalecimento muscular, dando clareza, consciência, 

embasamento e rapidez aos movimentos. Estes requisitos são 

solicitados necessariamente para o desenvolvimento posterior da 
atividade no Centro. (BERTONI, 1992, p.82,83 [sem grifo no 

original[). 

 

A introdução da aula na barra se dá, além dos itens acima observados para 

desenvolver a simetria corporal. O mesmo exercício é executado de ambos os lados, 

direito e esquerdo e a barra serve como apoio para manter o eixo corporal. 

 

 O bailarino deve certificar-se a todo momento, de estar em seu eixo, 

firme sobre seus pés como uma única peca alongada e afinada, não 

usando os braços como suporte sobre a barra. A mão deverá tocar 

suavemente a barra, estando o braço da barra, relaxado ao lado do 

corpo, sempre à sua frente, acompanhando a movimentação sem fixar-
se num único ponto. (BERTONI, 1992, p.83 [sem grifo no original[). 

 

A ordem dos exercícios da barra, segundo o método proposto por Bertoni 

(1992) pode ser, de acordo com o desenvolvimento motor em primeiro lugar, 

exercícios de frente para a barra. Em seguida, os movimentos em ordem: plié, grand 

plié, pettit battement tendu, pettit battement jetté, rond de jambe à terre, pettit 

battement fondu, rond de jambe en l´air, pettit battement frappé, adágio e grand 

battement.  

Quanto à ordem dos exercícios executados na barra, geralmente, começam com 

movimentos de flexão combinada das articulações coxo-femural, joelhos e tornozelos 

conhecidos como plié. Aquecendo estas articulações os exercícios passam a ser 

pequenos movimentos de extensão, flexão, rotação, adução, abdução e sustentação 

conhecidos como pettit battements e suas variações. (movimento de pés e pernas em 

nível baixo), por fim com movimentos combinados progredindo para elevação e 

aumento da amplitude culminando na parte conhecida como adágio. O Adágio faz 

parte da combinação de movimentos em tempo lento, de forma contínua que trabalha o 

equilíbrio, a flexibilidade, a simetria e a precisão de forma combinada .(BERTONI, 
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1992, p.100). Cabe lembrar que Vaganova (In: SILVÉRIO, 2015) já explicava que os 

termos adágio e allegro são termos emprestados da música, para indicar movimento 

lento (adágio) e movimento rápido (allegro). Estes termos são utilizados na dança 

clássica para indicar a combinação de movimentos lentos ou rápidos. 

Com relação à técnica no centro Bertoni (1992) observa que os mesmos 

exercícios da barra são executados no centro. “A ordem de combinação dos exercícios 

devem ser elaborados de forma a realizar uma relação definida entre as duas partes da 

aula”. (BERTONI, 1992, p.98). 

 

O bailarino ao deixar a barra já estará com a estrutura muscular, eixo, 

sustentação, estabilidade e postura do corpo afinados. Portanto, todo 

desenvolvimento do Centro dependerá e será consequência do 
trabalho anterior, efetuado na barra. A composição e sequência do 

Centro será observada em relação à ordenação dos exercícios da barra, 

utilizando e combinando os elemento posteriormente estudados. 
(BERTONI, 1992, p.98). 

 

Além dos exercícios feitos na barra, a técnica do Centro, isto é, na segunda 

parte da aula, normalmente, são feitos movimentos de pequenos saltos, de grandes 

saltos e de giros em sequências de movimentos separados e combinados. 

Teoricamente, não há uma ordem fixa em uma aula de dança clássica de pliés e 

suas variações e de pettit battements e suas variações, embora seja encontrada certa 

semelhança na ordem de alguns exercícios, em algumas escolas. 

Esta breve explicação refere-se à ordem de uma aula de dança clássica. Dito 

isto, retoma-se as fichas de avaliação executadas por Ceci Chaves. 

 A primeira página da ficha de avaliação para o ingresso no curso mostra os 

seguintes itens que deveriam ter as respostas sim ou não: 

1) Estética – a) pescoço curto; b) corpo curto e pernas longas; c) corpo longo e pernas 

curtas; d) quadril pesado; e) excesso de gorduras, f) há proporções harmoniosas entre 

corpo, pernas, braços e cabeça.  

A estética era um critério utilizado para observar a conformação física corporal, 

ou seja, as proporções de membros superiores e inferiores bem como a harmonia entre 

as proporções destes membros. Percebe-se que o excesso de gordura era um item 

avaliado e, mesmo que não apareça em muitas fichas de avaliação atuais, ainda vale 
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como critério de estética de beleza do bailarino clássico. Como exemplo, basta ver os 

bailarinos de grandes companhias nacionais e internacionais. Dificilmente, um 

bailarino com excesso de gordura aparecerá no palco de uma companhia de dança 

clássica.  

2) Flexibilidade – a) costas flexíveis; b) apresenta problemas de coluna vertebral; c) há 

algum traço, por menor que seja, de algo fora do comum em relação a coluna 

vertebral?; d) virilha flexível. 

Quanto ao en dehors a banca avaliava entre satisfatório, regular ou insuficiente. 

A possibilidade de desenvolvimento de en dehors era característica imprescindível 

para passar no teste de aptidão física.  

 

FIGURA 93 - FICHA DE APTIDÃO FÍSICA P.1 

 

Fonte: Arquivo Pessoal Ceci Chaves. Abril, 2015. 
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A segunda página da mesma ficha avalia os últimos itens. São eles: 

3) Pés – a) a articulação do tornozelo é móvel; b) pés demasiadamente arqueados; c) 

pés chatos; d) conformação dos dedos (satisfatório, regular, insuficiente). 

4) Pernas – a) genovaro (pernas em X). A criança estando em pé, de costas ao 

examinador, encostando suavemente os joelhos, apresenta uma distância maior que 5 

cm entre os calcanhares?; b) genovalgo (pernas arqueadas); c) pernas muito 

musculosas; e) joelhos proeminentes; f) joelhos bastante encurvados para trás. 

 Ao final do exame o avaliador daria um conceito para o aluno, respondendo ao 

item “apreciação geral da candidata” com as opções: satisfatório, regular ou 

insuficiente, como mostra a última página da ficha de aptidão física: 

 

FIGURA 94 -  FICHA DE APTIDÃO FÍSICA P.2 

 

Fonte: Arquivo Pessoal Ceci Chaves. Abril, 2015. 
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Quanto às fichas de avaliação dos níveis de ensino, isto é, depois que o aluno 

fosse aprovado e tivesse ingressado no curso eram separadas por nível/ano, cor e 

conteúdo, de acordo com os arquivos pessoais da professora Ceci Chaves. Cada nível 

tinha um tempo diferenciado de aula, sendo que os mais adiantados faziam mais de 

uma hora de aula e os iniciantes faziam em torno de 50 minutos. Todas as fichas 

seguiam o mesmo padrão visual. Além do conteúdo exigido em cada nível, outros 

critérios eram avaliados como: organização pessoal, interesse, comportamento, 

disciplina, conformação física, musicalidade e expressão corporal. Porém, nem todos 

os aspectos eram avaliados desde o primeiro nível. À medida que o aluno passava para 

o próximo nível as exigências aumentavam, gradativamente.   

O campo das matérias teóricas era passado a limpo para a ficha de avaliação do 

aluno depois que cada professor de disciplina teórica ou teórico-prática tivesse sua 

nota. Como as disciplinas teóricas foram modificando ao longo dos anos, sabe-se, por 

conversas informais que ofertaram as disciplinas de: história da dança, danças de 

caráter e música. 

As disciplinas de História da Dança e Música começaram a ser ministradas no 

inicio dos anos setenta, como comentado anteriormente, e mostrado nos recortes de 

jornal. 

A disciplina de Dança de Caráter, possivelmente, foi incluída no currículo a 

partir da vinda de Yurek Shabelewski para o Teatro Guaíra que trouxe seus 

conhecimentos das escolas russas. (MASSUCHIN, 2014). Vale lembrar que esta 

disciplina já aparecia nos boletins das alunas do Curso de Ballet Thalia, em meados 

dos anos sessenta. 

A ficha de avaliação do Preparatório indica os seguintes saberes e práticas 

educativas:  

1) Barra: Postura, Posições, Port de Bras, Adágio
188

, Allegro
189

, Equilíbrio
190

 e 

Flexibilidade
191

. 

                                                             
188

 Adagio – “palavra francesa (adage) derivada do italiano Adagio e significa devagar ou com 

descanso (...) No ballet esta palavra tem duas significações. 1) uma série de exercícios no Centro [ou 
na barra], consistindo de uma sucessão de movimentos lentos e graciosos que podem ser simples ou de 

caráter muito complexo” (ROSAY, 1980,  p.31). Os movimentos simples ou complexos dependerão 
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2) Centro: Posições, Adágio, Allegro, Equilíbrio e Flexibilidade.  

3) Disciplina: Organização pessoal, Interesse e Comportamento. 

4) Matérias Teóricas. 

 

Considerando que o programa pedagógico não foi totalmente explicitado pela 

entrevistada, emprestar-se-á as explicações dos conteúdos de Caminada e Aragão 

(2006) que propuseram um programa de ensino de ballet em oito níveis, os mesmos 

propostos por Ceci Chaves, nos anos setenta. Cabe ressaltar, contudo que são 

conteúdos aproximados aos que estão descritos nas fontes encontradas. 

O primeiro item do nível preparatório, na técnica da barra trata-se da postura. 

Para Kotaka (2006) a postura refere-se ao alinhamento corporal. A postura está 

relacionada à estabilidade do bailarino, aquilo que Vaganova (In: SILVÉRIO, 2015) 

denominava aplomb. Vaganova (In: SILVÉRIO, 2015) acreditava que a base para a 

boa estabilidade do bailarino localizava-se na coluna.  

 

O desenvolvimento da estabilidade tem inicio no primeiro ano, em 

exercícios de barra, quando o aluno começa a entender a distribuição 
do peso do corpo sobre uma ou sobre ambas as pernas, nas diversas 

poses e exercícios, sobre o pé inteiro, na meia ponta e, posteriormente, 

na ponta. (CAMINADA; ARAGÃO, 2006, p. 25). 

 

O segundo item na técnica na barra trata-se das posições que podem ser dos 

braços, da cabeça e do corpo. Quanto às posições dos braços Caminada e Aragão 

(2006) afirmam: 

 

                                                                                                                                                                                              
do nível do aluno (a). O segundo significado trata de movimentos lentos executados pela bailarina com 
ajuda do parceiro um pas-de-deux.  (ROSAY, 1980). 
189

 Allegro – “Vivo, esperto. Para todos os movimentos brilhantes e vivos. Todos os passos de 

elevação tais como entrechats, cabrioles, assembles, jettés, etc. obedecem a esta classificação” 
(ROSAY, 1980, p.32). Assim como o adagio, o allegro pode ser uma combinação destes movimentos 

“vivos”.  
190

 “O equilíbrio e a estabilidade vão depender da combinação do peso do corpo corretamente 

colocado sobre o eixo, da sua postura alongada e da correta colocação dos pés no chão”. 
(CAMINADA; ARAGÃO, 2006, p.25). Figura n.77 
191 

Flexibilidade – explicação junto com a figura n.78. 
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O trabalho com os bracos e as mãos exige um estudo muito sério e 

aprofundado. Introduzindo desde os primeiros anos de estudo, 

compete-lhe: 
Desenvolver a capacidade de concluir o desenho final das várias poses 

estudadas e dos movimentos de adágio, conferindo-lhes o acabamento 

adequado; desempenhar o papel fundamental de auxiliar o torso e as 

pernas na execução de inúmeros passos, sobretudo giros e saltos; atuar 
como um dos meios básicos de expressão do bailarino clássico. 

(CAMINADA; ARAGÃO, 2006, p. 21). 

 

Ao tratar das classes elementares, ou seja, nos primeiros anos de ensino, 

Caminada e Aragão (2006) sugerem manter um dos braços “na segundo posição e o 

outro pousado sobre a barra; essa posição também é a ideal para a execução de 

exercícios no centro feitos na meia-ponta e na sustentação de vários tipos de 

equilíbrios”. (CAMINADA; ARAGÃO, 2006, p. 22). 

As posições dos braços são definidas de acordo com a linha metodológica da 

escola a ser seguida: italiana, russa, francesa, inglesa, etc. Kotaka (2016) afirmou que a 

linha seguida pela escola de dança do Teatro Guaíra era da escola francesa. Embora, 

outros coreógrafos, como Yurek Shabelewski e outros professores como Marlene 

Tourinho de Britez tivessem uma formação da escola russa. 

Tal fato demonstra que a Escola de Dança do Teatro Guaíra tem origens de 

várias escolas, não só da escola francesa.  

 

(...) quanto às posições da dança clássica, os braços diferem dos pés, 
pois enquanto as cinco posições básicas dos pés são padronizadas em 

relação às escolas, os bracos por sua vez possuem suas posições 

básicas variáveis, de acordo com a linha de cada escola referencial do 

Ballet Clássico. (BERTONI, 1992, p.244). 

 

As posições da cabeça são tão importantes quanto à posição dos braços ou do 

corpo. Deve-se introduzir, gradativamente, o ensino das posições da cabeça que podem 

ser: ereta, levantada, abaixada, inclinada e virada para um lado e para outro. 

(CAMINADA; ARAGÃO, 2006). Sobre as posições da cabeça, Caminada e Aragão 

(2006) sugerem observar com cuidado as 

 

(...) tensões excessivas, frequentemente refletidas pela contração do 

pescoço e dos lábios ou por olhos arregalados [que] devem ser 

corrigidas com presteza, para não se tornarem um cacoete ou um 
hábito capaz de interferir no aproveitamento do trabalho e na 
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concepção estética do ballet clássico. (CAMINADA; ARAGÃO, 

2006, p. 22). 

 

As posições do corpo também são introduzidas gradativamente, nos níveis de 

ensino. Estas podem ser: de frente para o público, de costas para o público, de perfil, 

épaulement, croisé (cruzado), effacé (apagado) ou écarté (afastado) devant (para 

frente) ou écarté derrière (afastado para trás)
192

. 

Depois dos itens avaliativos da barra e do centro, na ficha de avaliação do 

preparatório observa-se o item disciplina. A disciplina do ballet clássico é significada 

por Caminada e Aragão (2006) como a atenção e a concentração que o aluno deve ter 

durante a aula: 

 

O domínio da técnica depende, em grande parte, da atenção. Cabe ao 

professor ministrar as aulas de forma organizada, disciplinada, 
objetivada nos seus fins, de maneira que o aluno consiga se concentrar 

corretamente no trabalho. A atenção, sem dúvida, envolve disciplina. 

(CAMINADA; ARAGÃO, 2006, p.27). 

 

Os itens que acompanham a categoria avaliativa disciplina são: a organização 

pessoal, o interesse e o comportamento. Estes itens estão relacionados não só com a 

atenção e concentração do aluno, mas com o respeito que ele tem consigo e com seus 

pares. Avaliar estes itens depende da observação e acompanhamento do aluno - pelos 

profissionais da escola - no seu processo de formação, dentro e fora de sala de aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
192

 Ver figuras n.5 a 11. 
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FIGURA 95 - FICHA DE AVALIAÇÃO. PREPARATÓRIO 

 

Fonte: Arquivo Pessoal Ceci Chaves. Abril, 2015. 

 

O item disciplina permanece o mesmo nas fichas de avaliação dos próximos 

níveis. Alguns itens da barra e do centro, como: postura, posições, adagio e allegro que 

compõem a ficha do Preparatório também acompanham a avaliação do próximo nível: 

o Básico I. Os conteúdos da ficha de avaliação do Básico I eram compostos por:  
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1) Barra: Postura, Posições, Port de Bras, Adágio, Allegro, Equilíbrio, 

Flexibilidade, Extensão. 

2) Centro: Posições, Adágio, Allegro, Equilíbrio, Flexibilidade, Extensão e Port 

de Bras. 

3) Disciplina: organização pessoal, interesse e comportamento. 

4) Matérias teóricas. 

 

FIGURA 96 - FICHA DE AVALIAÇÃO. BÁSICO I 

 

Fonte: Arquivo Pessoal Ceci Chaves. Abril, 2015. 
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Percebe-se que a cada nível os itens vão aumentando. A quantidade de itens é 

maior que o primeiro nível, visível nas fichas de avaliação através dos conteúdos 

descritos.  A partir do nível Básico II, a musicalidade entra como item obrigatório 

tanto na barra quanto no centro. Isto se deve ao fato de levar o aluno a perceber não só 

a técnica, a movimentação de forma mecânica, mas sua relação com a música. 

A ficha de avaliação do Básico II era branca e continha os seguintes conteúdos:  

1) Barra: Postura, Posições, Port de Bras, Adágio, Allegro, Equilíbrio, 

Flexibilidade, Extensão, Battus, Musicalidade. 

2) Centro: Posições, Adágio, Allegro, Equilíbrio, Flexibilidade, Extensão, 

Battus, Port de Bras e Musicalidade. 

3) Disciplina: organização pessoal, interesse e comportamento. 

4) Matérias teóricas. 

FIGURA 97 - FICHA DE AVALIAÇÃO. BÁSICO II 

 

Fonte: Arquivo Pessoal Ceci Chaves. Abril, 2015. 
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Os próximos níveis terão características específicas para as meninas que 

começam a utilizar a sapatilha de ponta no Intermediário I. Para tanto as meninas 

aprendem a costurar os elásticos e as fitas na posição correta, a colocar proteção nas 

pontas dos pés e a subir nas sapatilhas de ponta. Ceci Chaves (2015) afirmou que além 

desses quesitos ensinava suas alunas a correta colocação das fitas nas sapatilhas para 

que ficassem bem presas com a finalidade de não soltar durante o exercício. Este novo 

elemento afeta o alinhamento, o equilíbrio e a postura das bailarinas considerando que 

o peso do corpo está apoiado em uma sapatilha diferente: menos maleável, maior e 

mais instável.   

A ficha de avaliação do Intermediário I continha os seguintes conteúdos:  

1) Barra: Postura, Posições, Port de Bras, Adágio, Allegro, Equilíbrio, 

Flexibilidade, Extensão, Battus, Pontas, Musicalidade. 

2) Centro: Posições, Adágio, Allegro, Equilíbrio, Flexibilidade, Extensão, 

Elevação, Battus, Pirouettes, Port de Bras, Pontas e Musicalidade. 

3) Disciplina: organização pessoal, interesse e comportamento. 

4) Conformação Física: este item começa a ser avaliado no intermediário I. 

5) Matérias teóricas. 

A conformação física é outro item avaliado a partir do Intermediário I, 

considerando a mudança corporal das meninas, na fase da pré-adolescencia. Tanto os 

aspectos fisiológicos quanto os aspectos psicológicos sofrem transformações nesta fase 

e podem auxiliar ou prejudicar as bailarinas na continuidade da formação. Não será 

tratado nesse texto, explicações sobre o desenvolvimento corporal e comportamental 

na pré- adolescência. Contudo, sabe-se das mudanças corporais que acontecem nesta 

fase da vida, as quais podem alterar o processo de ensino e de aprendizagem das 

alunas de ballet. 
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FIGURA 98 - FICHA DE AVALIAÇÃO. INTERMEDIÁRIO I 

 

Fonte: Arquivo Pessoal Ceci Chaves. Abril, 2015. 

 

Assim como no Intermediário I, o Intermediário II continha o conteúdo das 

pontas, de giros (pirouettes) e pequenas batidas de pés (battus). Já os deslocamentos 

(diagonais) eram itens avaliativos a partir do Intermediário II. A ficha de avaliação do 

Intermediário II continha os seguintes conteúdos:  

1) Barra: Postura, Posições, Port de Bras, Adágio, Allegro, Equilíbrio, 

Flexibilidade, Extensão, Battus, Pontas, Musicalidade. 
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2) Centro: Posições, Adágio, Allegro, Equilíbrio, Flexibilidade, Extensão, 

Elevação, Battus, Pirouettes, Port de Bras, Pontas, Diagonais e Musicalidade. 

3) Disciplina: organização pessoal, interesse e comportamento. 

4) Conformação Física 

5) Matérias teóricas. 

 

FIGURA 99 - FICHA DE AVALIAÇÃO. INTERMEDIÁRIO II 

 

Fonte: Arquivo Pessoal Ceci Chaves. Abril, 2015. 
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Os níveis adiantados eram os dois últimos a serem avaliados. Depois de passar 

pelo Adiantado I e II o aluno(a) iria para o nível considerado estágio em que 

aperfeiçoaria seus conhecimentos antes de ganhar seu diploma. A ficha de avaliação 

do Adiantado I continha os seguintes conteúdos:  

1) Barra: Postura, Posições, Port de Bras, Adágio, Allegro, Equilíbrio, 

Flexibilidade, Extensão, Battus, Pontas, Musicalidade. 

2) Centro: Posições, Adágio, Allegro, Equilíbrio, Flexibilidade, Extensão, 

Elevação, Battus, Pirouettes, Port de Bras, Pontas, Diagonais manége e Musicalidade. 

3) Disciplina: organização pessoal, interesse e comportamento. 

4) Conformação Física. 

5) Expressão Corporal. 

6) Matérias teóricas. 

 

FIGURA 100 - FICHA DE AVALIAÇÃO. ADIANTADO I 

 

Fonte: Arquivo Pessoal Ceci Chaves. Abril, 2015. 
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O Adiantado II era o último nível a ser avaliado com notas e a ficha não 

continha mais os subitens de centro e barra como nos níveis anteriores. A dança 

moderna aparece na ficha de avaliação como conteúdo e não como disciplina 

específica. De todo modo as fontes confirmam que somente as meninas mais 

adiantadas faziam aulas desta técnica, antes de ser colocada no currículo como 

disciplina do curso. Além de dança moderna, o conteúdo pas de deux aparecia neste 

nível. A ficha de avaliação do Adiantado II continha os seguintes conteúdos:  

1) Técnica na barra 

2) Técnica no Centro 

3) Pontas 

4) Físico 

5) Expressão Corporal 

6) Musicalidade 

7) Dança Moderna 

8) Pas de Deux 

 

FIGURA 101 - FICHA DE AVALIAÇÃO. ADIANTADO II 

 

Fonte: Arquivo Pessoal Ceci Chaves. Abril, 2015. 
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O nível de aperfeiçoamento não tinha ficha de avaliação.  Os alunos faziam 

aulas como se fossem estagiários do Corpo de Baile do Teatro para terem experiência 

profissional.  

Nota-se o aumento de saberes a serem cobrados na medida em que o aluno 

fosse se especializando na técnica da dança clássica. Ressalta-se que a sapatilha de 

ponta era conteúdo específico das meninas, e não dos meninos, nos níveis mais 

adiantados. Cabe observar que as disciplinas teóricas tinham seu espaço reservado ao 

final da ficha de avaliação. Contudo, é nítido observar a importância que se dava a 

técnica da dança clássica, de acordo com o espaço reservado para a análise dos saberes 

a ela relacionados.  

Pode-se considerar que a década de setenta, para a escola de dança teve um 

grande avanço quanto à padronização dos conteúdos e a inclusão de novas disciplinas. 

Somente no final desta década, quando os conteúdos estavam, devidamente, 

padronizados, foi necessário criar, produzir e adequar-se as fichas de avaliação de cada 

nível. Pela primeira vez, na história da Escola de Dança do Teatro Guaíra, Yara de 

Cunto e Ceci chaves uniram forças para organizar e padronizar os saberes e as 

avaliações de cada nível, cuidadosamente, mês a mês, semestre a semestre, ano a ano.  

 

4.5 DANÇA MODERNA 

O ano é 1971. Milena Morozowicz dá uma entrevista para o jornal O Dia e fala 

sobre os novos rumos da arte da dança antes mesmo de abrir o primeiro Curso Livre de 

Dança Moderna, em Curitiba, no ano de 1972.  

[Jornal:] Que novos rumos toma a arte da dança? 

[Milena M.:] A dança, como não poderia deixar de ser, está acompanhando a 

evolução que se faz sentir nas demais artes. Como no teatro, na pintura, na 

música...tentamos fazer da dança uma arte de grupo. Hoje, todos os elementos são 

importantes. Não existe mais a ideia de uma primeira bailarina ou solista, em torno 

da qual se fiam todas as atenções. Em nosso século este conceito está ultrapassado. 

Todos os figurantes, mantendo cada uma sua individualidade, tem importância. 

[Jornal:] E nas danças clássicas como se situa o coreógrafo? 
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[Milena M.:] A dança clássica, apesar de tradicional, também acompanha esta 

evolução, dentro dos limites pré-estabelecidos. A maneira de coreografar a dança 

clássica em nossos dias é diferente de 20 anos atrás. Embora tradicional ela se situa 

perfeitamente nos moldes atuais. Por exemplo: Hoje, a dança clássica busca a 

simplicidade – da mesma forma que a moderna – enquanto que em tempos atrás, ela 

era rebuscada, seguindo a exigência da época. 

[Jornal:]: Fale sobre a dança moderna 

[Milena M.:] O que seja propriamente a dança moderna ainda não está bem definido. 

Existem, porém diversas escolas que pesquisam sobre o assunto, diferindo entre si a 

definição do <moderno>; Importante frisar que todas as Escolas possuem campo 

livre de ação dando mais possibilidades criativas ao coreógrafo. Este não se limita a 

restrições como na dança clássica. A dança moderna é livre, espontânea, simples, 

subjetiva e comunicativa. Ela tem por finalidade, como qualquer arte, atingir o 

espectador(...). (O DIA, 25 dez. 1971, p.3). 

O primeiro Curso de Dança Moderna que se tem notícia em Curitiba era, 

inicialmente, um departamento do Ballet Thalia. No currículo escolar deste curso as 

disciplinas eram: técnica de dança clássica e moderna, expressão corporal, 

improvisação livre, alongamento e sequências coreográficas (MOROZOWICZ, 2000).  

“O curso era conduzido com muita seriedade e os alunos submetidos a provas 

semestrais diante de uma banca examinadora composta por professores nossos [do 

Ballet Thalia], e outros, convidados” (MOROZOWICZ, 2000, p.260 [sem grifo no 

original]). De acordo com Wosniak (2008) o curso de Milena Morozowicz formou 

“uma geração de intérpretes e criadores que iriam, nos anos 80, ampliar o campo para 

as diversas linguagens da dança contemporânea” (p.227).  

Depois de viajar para os Estados Unidos, em 1975, Milena cria um grupo de 

dança moderna e começa a experimentar seus novos conhecimentos trazidos da 

Universidade da Califórnia e do professor Alwin Nikolais
193

.  

                                                             
193

 A partir dos anos 1950, especialmente, após os anos 1960, nos Estados Unidos e na Europa ocorre 

uma ruptura em relação a dança moderna. Novos coreógrafos liderados por Alwin Nikolais e Merce 

Cunningham passaram a rejeitar as motivações e as linguagens da dança moderna anterior. “Surge 
assim uma espécie de dialética da história da dança de nossa época. A dança moderna, no começo do 

século[XX], é a primeira negação do balé clássico. Em meados do século [XX] aparece a negação da 
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Antes mesmo de viajar para o estágio na Universidade da Califórnia, 

Milena já tinha mostrado em exibições no Teatro Guaíra uma 

concepção diferente de qualquer estilo moderno. Com o emprego de 
movimentos inteiramente livres e a utilização de improvisos, consegue 

cair no agrado “do exigente curitibano”. (...) O grupo que Milena faz 

questão de frisar ser ainda amador, age como profissional. (DIÁRIO 

DA TARDE, 21 mai. 1976, p.3). 

 

Contudo, é apenas em 1978 que a disciplina de dança moderna aparece como 

formação complementar das alunas mais adiantadas do Curso de Danças Clássicas do 

Teatro Guaíra de acordo com o programa de espetáculo do mesmo ano: 

 

O curso consta de 15 turmas, com aulas diárias de 1 hora e 1 hora e 

meia de duração, nos períodos da manhã e da tarde. Como 

complementação do estudo da dança clássica, as alunas frequentam 

aulas de História da Dança e Música, estando em fase de 
aprimoramento a cadeira de Anatomia Aplicada à Dança. Os níveis 

mais adiantados recebem aulas de Dança Moderna como 

complementação do Curso. O Curso tem duração de oito anos, sendo 
sete na Escola e um de aperfeiçoamento junto ao Corpo de Baile. 

(SETOR DE MEMÓRIA DA EDTG, PASTA N.4 [sem grifo no 

original). 

 

O desenvolvimento da dança moderna começa no início do século XX com 

Isadora Duncan (1877-1927): 

 

(...) mulher visionária e precursora da nova era do século XX, que 

tinha o desejo de reproduzir os movimentos dos animais, das plantas 

das ondas e do vento e pregava o movimento livre. (...) Isadora queria 
criar uma arte para o povo; destituindo-se dos arabescos da dança 

clássica e vestindo túnicas gregas com pés desnudos (...) Embora 

condenasse veementemente a dança clássica, curvou-se 
respeitosamente diante da arte da grande e inesquecível Ana Pavlova 

(...).(MOROZOWICZ, 2000, p.259-260). 

 

Para conhecer e desenvolver esse novo pensamento na dança que Milena Morozowicz 

começou a fazer cursos fora do país para se especializar nessa dança chamada moderna. 

Considerando que a origem desta dança era a negação da dança clássica, pode-

se dizer que não deve ter sido fácil a implantação dessa disciplina no Curso de Dança 

                                                                                                                                                                                              
negação”. (GARAUDY, 1980, p.136). Alwin Nikolais foi um dos coreógrafos que mudou a história da 

dança moderna.  
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Clássica do Teatro Guaíra. Mesmo assim, cabe lembrar que a sociedade Curitibana só 

tinha ouvido falar sobre isso no começo dos anos setenta. 

Especialmente, a disciplina de dança moderna iria, a partir dos anos 1980, 

começar a dar frutos possibilitando um novo pensamento de dança dentro do curso e 

abrindo oportunidades para projetos pedagógicos de experimentação do movimento. 

 

4.6 SÍNTESE DO PERÍODO: ANOS SETENTA 

Com a criação da Fundação Teatro Guaíra o Curso de Danças Clássicas é 

oficializado pelo Decreto Estadual n.18237 no dia 6 de fevereiro de 1970. 

Antes de o Teatro Guaíra transformar-se em fundação, o Corpo de Baile é, 

finalmente, criado, em 1969. A criação de uma companhia oficial do Estado fortalecia 

a manutenção do curso para formação de bailarinos. Para que fosse possível manter os 

cursos educacionais mantidos pela Fundação Teatro Guaíra foi necessário começar a 

cobrar taxas mínimas anuais, em 1971, assim como taxas para inscrições de ingresso 

no curso de dança. A seguir, observa-se um quadro das transformações que 

influenciaram a escola no início dos anos setenta. 

 

QUADRO 1 - TRANSFORMAÇÕES QUE INFLUENCIARAM A ESCOLA.  INÍCIO DOS ANOS 
SETENTA 

Data Fato Obs. 

1969 Cria-se o Corpo de Baile do 

Teatro Guaíra. 

BTG. Companhia 

Oficial do Estado. 

de 3 de dezembro 

de 1969 

Cria-se a Fundação Teatro 

Guaíra.  

Lei 6049 

1971 Escola deixa de ser gratuita Cobrança de taxas de 

matrícula e de 

permanência no curso. 

Fonte: Quadro organizado pela autora com base nos documentos do Setor de Memória da EDTG, 

2015. 
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A partir de 1970 o Curso de Danças Clássicas amplia as disciplinas curriculares, 

além da técnica da dança clássica. 

As aulas aconteciam durante a tarde. Com a reestruturação de Yurek 

Shabelewski, as aulas passaram a ser diárias, em 1973. 

Yurek Shabelewski, embora fosse convidado a ser diretor do Corpo de Baile do 

Teatro Guaíra, em 1971, reestrutura também o Curso de Danças Clássicas. 

Shabelewski leva espetáculos para o público estudantil, fortalecendo o nome do Teatro 

Guaíra e seus corpos estáveis relacionados à dança como a escola e o corpo de baile. 

No programa de espetáculo de 18 e 19 de novembro de 1994 encontra-se um 

texto sobre o histórico da escola, e os anos setenta são os mais representativos com 

relação às mudanças de estrutura e organização no curso: 

 

Histórico 
(...) 1972 – Incluído no currículo da escola aulas de Música e História 

da Dança [Pelas fontes encontradas em 1970 estas disciplinas já 

tinham sido incluídas]  
1973 –Sob a orientação do professor Yurek Shabelewski as aulas 

passam a ser diárias [embora sua reestruturação comece em 1971] 

1975 – Os alunos da escola participam da montagem de O Lago dos 
Cisnes, com o corpo de baile do Teatro Guaíra. Sendo este o 1º ballet 

de Repertório Clássico a ser dançado no Grande Auditório. 

1976 – Sob a coordenação da professora Liane Essenfelder e 

supervisão de Ceci Chaves, reformulação do programa de aulas 
práticas instituindo critérios de avaliação, passando o curso a ter 

duração de 8 anos. (Programa de Espetáculo, 1994)
194

 

 

O quadro a seguir mostra um resumo das reestruturações do Curso de Danças 

Clássicas (hoje EDTG), na primeira metade dos anos setenta. Observa-se que antes da 

década de 1970 havia apenas a disciplina de dança clássica como disciplina 

oficializada, embora os anos de formação permanecessem os mesmos. Outros saberes 

e práticas educativas eram inerentes ao curso como os: saberes da barra e do centro, 

por exemplo. 

 

                                                             
194

 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - Secretaria de Estado da Cultura. Escola de Danças 

Clássicas: Memória de um placo. II ATO DE O LAGO DOS CISNES. Espetáculo em homenagem ao 
20º Aniversário do Auditório Bento Munhoz da Rocha. Curitiba, 18 e 19 de novembro de 1994. 1 

folder, Programa de Espetáculo. 
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QUADRO 2 - REESTRUTURAÇÃO DO CURSO DE DANÇAS CLÁSSICAS - 1968 A 1978 

ANO ESTRUTURA 

(anos / níveis 

de formação)  

Nomenclatura Disciplinas 

1968 8 anos / níveis 1º ao 8º ano Técnica de dança clássica 

1970 8 anos / níveis 

Mantém-se os 

anos de 
formação. 

1º ao 8º ano Técnica de dança clássica 

Francês 

História da Dança 
Música 

1972 12 anos / 

níveis 
 

1º ao 12º ano 

Reestruturação de Yurek 
Shabelewski, diretor do 

BTG. 

Técnica de dança clássica 

História da Dança 
Música 

1973 11 anos / 

níveis 
Aulas diárias 

1º ao 11º ano 

Reestruturação de Yurek 
Shabelewski, diretor do 

BTG. 

Técnica de dança clássica 

História da Dança 
Música 

1974 9 anos / níveis 

Mudança na 
nomenclatura 

dos níveis. 

- Preparatórios I e II, (1º e 2º 

ano). 
- Básicos I e II, (3º e 4º ano),   

- Intermediários I e II, (5º e 

6º ano). 
 - Adiantados I e II, (7º e 8º 

ano). 

- Aperfeiçoamento, (9º ano). 

Técnica de dança clássica 

História da Dança 
Música 

1976 8 anos / níveis 
 

- Preparatório (1º ano). 
- Básicos I e II, (2º e 3º ano),   

- Intermediários I e II, (4º e 

5º ano). 
 - Adiantados I e II, (6º e 7º 

ano). 

- Aperfeiçoamento com o 
Corpo de Baile. (8º ano). 

Técnica de dança clássica 
História da Dança 

Música 

1978 8 anos / níveis 

 

- Preparatório (1º ano). 

- Básicos I e II, (2º e 3º ano),   

- Intermediários I e II, (4º e 
5º ano). 

 - Adiantados I e II, (6º e 7º 

ano). 
- Aperfeiçoamento com o 

Corpo de Baile. (8º ano). 

Técnica de dança clássica 

História da Dança 

Música 
Anatomia aplicada a Dança (em 

fase de aprimoramento) 

Dança Moderna (apenas para alunas 
mais adiantadas) 

Fonte: quadro organizado pela autora com base no Setor de memória da EDTG, 2015. 

 

Em 1976, sob a direção de Liane Essenfelder e supervisão de Ceci Chaves o 

teste de aptidão física para o ingresso no curso foi organizado em diversos itens de 

acordo com a ficha de aptidão física. Ceci Chaves, no mesmo ano, organizou as fichas 

de avaliação e conteúdos, por níveis de formação. 

Em 1978 o curso contava com 15 turmas de acordo com o programa de 

espetáculo do mesmo ano. Apesar das quinze turmas, percebe-se que apenas as alunas 
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mais adiantadas participavam dos espetáculos após a inauguração do grande auditório 

do Teatro Guaíra. Observa-se a participação dos níveis intermediário I e II e 

adiantados I e II
195

. Os espetáculos como Lorna Kay tinha dirigido, nos anos sessenta 

apresentando todos os alunos da escola não foi observado nos anos setenta.  

A lei 7169 de 18 de junho de 1979 cria a Secretaria de Estado da Cultura e do 

Esporte (SECE) e de acordo com o artigo 3º “A Fundação Teatro Guaíra, instituída 

pela Lei nº. 6.049, de 03 de dezembro de 1969, com as modificações determinadas 

pelo Decreto nº. 281, de 16 de abril de 1979, passa a vincular-se à Secretaria de Estado 

da Cultura e do Esporte” (ESTADO DO PARANÁ, 1979).  

O Decreto número 281 de 1979 que vinculava a Fundação Teatro Guaíra a 

Secretaria Extraordinária do Estado da Cultura e do Esporte indicava uma nova 

estrutura hierárquica para a formação desta fundação, consequentemente, para a 

direção da escola de dança do Teatro Guaíra. Ou seja, a hierarquia anterior (vide mapa 

conceitual da Estrutura Orgânica da FTG de 1969) seria modificada de acordo com o 

mapa conceitual a seguir:  

 

                                                             
195

 As alunas a partir dos níveis intermediários que apareciam nos programas. Verificar quadro n.14, 

nos anexos.  
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FIGURA 102 – MAPA CONCEITUAL DA FTG. 1979 

 

Fonte: Organizado pela autora com base no Decreto 281 DE 1979.  

 

Este decreto informa que a coordenação geral da fundação era exercida pelo 

cargo do Secretário de Estado Extraordinário para assuntos da cultura e do esporte, ou 

qualquer outro secretário que tivesse interesse em coordenar assuntos relativos à 

fundação do Teatro Guaíra. Fato que deixa dúvidas se os executivos de uma secretaria 

que envolvia tanto a cultura quanto os esportes teriam interesse em administrar, 

também, a Fundação Teatro Guaíra que já tinha adquirido tantas particularidades 

quanto ao seu funcionamento: artístico, educacional, cultural e social. 

Com essa nova estrutura, a Fundação Teatro Guaíra suprime o conselho 

deliberativo pelo conselho de administração como órgão superior da FTG. Os 

conselheiros não existem mais oficialmente, mas há dois novos cargos para compor o 

“conselho” que são os diretores da FTG e mais dois membros para assuntos da cultura 

e do esporte. Mesmo que a Secretaria da Cultura tivesse se desvinculado da Secretaria 

da Educação, os projetos educacionais da Fundação Teatro Guaíra continuaram a 
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formar artistas, incluindo a escola de dança do teatro. Contudo, o cargo das diretorias, 

incluindo a artística, no qual a escola estava inserida ficava cada vez mais longe do 

cargo principal da FTG. 

Assim, durante os anos 1980, a Fundação Teatro Guaíra continua a ser 

vinculada à Secretaria de Estado Extraordinária da Cultura e do Esporte. 

 

4.7 CURSO DE DANÇAS CLÁSSICAS. ANOS OITENTA 

O Curso de Danças Clássicas consegue organizar e padronizar algumas práticas 

pedagógicas na década de setenta, com Yara de Cunto e Ceci Chaves, como: o 

conteúdo da dança clássica específico para cada nível, a manutenção dos oitos níveis 

de formação, as fichas de avaliações bimestrais e a ficha de aptidão física para 

avaliação de ingresso no curso.  

Com a “casa” mais organizada, a escola consegue respirar dança e abrir espaço 

para novas disciplinas e desenvolver novos projetos pedagógicos. Uma das disciplinas 

que possibilitou a criação de projetos pedagógicos foi a de dança moderna.  

A professora, Eva Schul
196

 começa ministrar, em 1980, aulas desta disciplina 

para todos os níveis de formação. Schul (2015), graduada em Artes Visuais conta que 

no início dos anos 60 foi ao Uruguai e à Argentina “procurar algum outro tipo de 

trabalho de dança porque eu não queria ficar só nas artes visuais eu queria dançar. Eu 

só não queria dançar ballet. E na Argentina já estava bem desenvolvida a dança 

moderna e eu fui pra lá estudar.” (SCHUL, 2014 [online]).  

Segundo Eva Schul (2014 [online]) a dança moderna em Curitiba era praticamente 

inexistente. Além do curso da professora Milena Morozowicz a dança moderna ainda estava 

em desenvolvimento na cidade. Tanto Eva Schul quanto Milena Morozowicz foram se 

especializar fora do Brasil a fim de buscar novos conhecimentos na área da dança, 

especialmente, sobre a dança moderna.  

 

                                                             
196

 Eva Schul nasceu em um campo de refugiados na Itália (província de Cremona). Chega ao Brasil 
com a família ainda criança. Estuda em Porto Alegre e vem para Curitiba trabalhar no Teatro Gauíra 

nos anos 1980. 
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4.7.1 Conteúdos da Disciplina de Dança Moderna. 

Embora sem data nas fontes encontradas, os conteúdos da disciplina de dança 

moderna dentro do Curso de Danças Clássicas, para o nível Intermediário I estavam 

classificados em: 

1) Exercícios de solo, com o objetivo de trabalhar a flexibilidade e a introdução 

à técnica de dança moderna. 

Os exercícios de solo eram feitos no começo da aula com o objetivo de 

aquecer todas as partes do corpo. 

2) Exercícios de centro. 

O objetivo destes exercícios era desenvolver o equilíbrio e a manutenção da 

postura corporal. 

 

FIGURA 103 – PROGRAMA DE DANÇA MODERNA - INTER. I - PARTE 1 

 

Fonte: arquivo pessoal de Rosane Gonçalves, 2015. 
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3) Exercícios de locomoção com o objetivo de utilizar os movimentos dentro 

do espaço proposto. 

4) Exercícios de improvisação. Normalmente, aconteciam ao final de uma aula, 

onde os movimentos eram mais livres. Cada aluno podia descobrir e criar 

outros modos de se mover além dos exercícios codificados da técnica da 

dança clássica. 

Sobre o tema “improvisação” algumas informações manuscritas foram 

encontradas com o intuito de compreender melhor o tema e desenvolvê-lo 

durante a aula.  

 

FIGURA 104 – MANUSCRITO SOBRE IMPROVISAÇÃO 

 

Fonte: arquivo pessoal de Rosane Gonçalves, 2015. 
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Para tentar definir o conceito de improvisação, a fonte manuscrita informa: “é a 

criação do movimento”. Como o conceito “criar o movimento” deixa a explicação 

muito ampla, observa-se uma nota referente ao processo de improvisação. A 

“improvisação pura” significa que “quanto menos informação melhor”, é preciso 

“trabalhar a espontaneidade”. Ou seja, não há pré-requisito para criar o movimento, 

deve-se deixar o corpo se movimentar da maneira mais confortável e espontânea para 

que, posteriormente, possa abstrair esse movimento e começar a criar ou perceber 

outros. 

Quanto ao pré-requisito para o exercício da improvisação a anotação diz que se 

dá “através da explicação do conteúdo e não do exercício”, isto é, a explicação deve 

ser da sensação e não de um movimento específico. Para ser possível a compreensão 

desse processo, o manuscrito aponta que se deve, após o exercício de improvisação, 

“escrever tudo o que sentiu”, valorizando a sensação corporal com o movimento 

realizado e não a estética ou a forma do movimento. 

Percebe-se que o professor fazia suas próprias anotações com o intuito de 

compreender melhor o processo de improvisação, para, posteriormente, aplicar em 

aula e repassar a atividade aos alunos. 
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FIGURA 105- PROGRAMA DE DANÇA MODERNA - INTER. I - PARTE 2 

 

Fonte: arquivo pessoal de Rosane Gonçalves, 2015. 

 

Pode-se concluir, com base na fonte encontrada que uma aula da disciplina de 

dança moderna estava subdividida em quatro partes: a) exercícios no chão, depois b) 

exercícios no centro, em seguida, c) exercícios de locomoção e por fim d) exercícios 

de improvisação. Os objetivos de aquecer, manter a postura, fortalecer e flexibilizar 

partes do corpo, usar o espaço e criar movimentos eram os mesmos durante a aula, 

com a diferença de terem um grau maior ou menor de dificuldade, dependendo dos 

níveis.  

Para cada exercício específico, dentro dos subitens dos movimentos de solo, de 

centro ou de locomoção havia um direcionamento para o professor. Cada professor 

guardava as informações da maneira que lhe conviesse: anotando, desenhando ou 

memorizando.  
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A professora Rosane Gonçalves que ministrou esta disciplina na escola do 

teatro participou de um grupo de estudos dentro da Fundação Teatro Guaíra chamado 

“Lições sobre o Corpo”, o qual orientava o professor como o exemplo a seguir: 

 
FIGURA 106 – GRUPO DE ESTUDOS: LIÇÕES SOBRE O CORPO 

 

Fonte: arquivo pessoal de Rosane Gonçalves, 2015. 

 

Observa-se na imagem anterior as orientações para o alongamento da região 

dorsal e para o fortalecimento da musculatura abdominal em seus variados graus. Há 

uma anotação pessoal indicando quanto tempo aproximado seria necessário 

permanecer naquela posição para a efetividade do movimento. 

Considerando que cada exercício tem suas orientações específicas não caberia 

aqui, discorrer sobre cada um deles. Este breve exemplo mostra o quão complexo era 

estudar, planejar e ministrar uma aula dentro do Curso de Danças Clássicas do Teatro 

Guaíra, fosse ela teórica ou prática.  
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É importante dizer, neste momento, que os alunos, antes só com a disciplina da 

técnica da dança clássica estavam começando a experimentar outras formas de mover 

o corpo, de libertar-se de uma única técnica para conhecer outra: a da dança moderna. 

Além disso, outras disciplinas como a dança de caráter, anatomia aplicada à dança e 

iniciação ao ensino da dança abririam a visão do campo de trabalho aos alunos da 

escola além de serem, “somente”
197

, bailarinos de uma companhia profissional. 

 

4.7.2 Espetáculos 1980 e 1981 

.Os programas de espetáculo dos anos 1980, 1981 e 1982 vinham com o mesmo 

texto explicativo sobre a proposta de ensino: 

 

Apresentação da Escola 

Curso de Dança da Fundação Teatro Guaíra fundada no 1º Governo 

Ney Braga
198

, destina-se à formação de profissionais da dança de alto 
nível artístico e está fundamentado sobre a técnica da dança clássica. 

A duração do curso é de 8 anos com aulas diárias e como formação 

complementar as alunas recebem aulas de: Dança Moderna; Música-
teoria, estilos e evolução; História da Dança; Anatomia Aplicada à 

Dança; Caráter; Pas de Deux; Iniciação ao Ensino da Dança. 

Os professores estão em trabalho contínuo de atualização de 
conhecimentos e técnica de ensino em cursos patrocinados pela 

Fundação ou em outros centros do Brasil ou Exterior. 

O Ballet Guaíra é composto na sua quase totalidade por membros 

formados pela Escola que deu também sua colaboração nas grandes 
montagens do Ballet, como “Petruchka” e “Quebra Nozes”. 

(PROGRAMA DE ESPETÁCULO, 1980-82. In: SETOR DE 

MEMÓRIA DA EDTG, 2015). 

 

Os espetáculos do início dos anos 80 indicam que as peças coreográficas não se 

tratavam somente da técnica e da estética da dança clássica, mas começavam a pensar 

coreografias diferentes, resultantes da disciplina de dança moderna aliada a formação 

de dança clássica. 

                                                             
197

 Sem desmerecer esta nobre arte de ser um bailarino profissional, nem todos os alunos da escola 

teriam condições físicas e psicológicas de se transformar em grandes bailarinos. As novas disciplinas 

poderiam dar-lhes novos futuros. 
198

 A apresentação do documento informa que o Curso de Danças Clássicas foi fundado no 1º governo 
Ney Braga, embora esta pesquisa já tenha revelado que foi durante o governo de Moyses Lupion, em 

1956. 
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Os nomes das coreografias começavam a diferenciar-se de nomes em francês ou 

que faziam referência ao ballet no período romântico na Europa. As coreografias 

dançadas no espetáculo de 1980 foram: Sinfonia dos números, Espaços II, Tardes 

Brasileiras e Grand Mazurka. A coreografia denominada Grand Mazurka era a única 

que podia ser identificada, pelo seu título, com os grandes ballets da Europa no final 

do século XIX e inicio do século XX. 

O registro da coreografia Sinfonia dos números só pode ser reconhecido devido 

a uma identificação manuscrita a lápis ao lado da fotografia. As outras fotos que se 

encontram na mesma pasta, no Setor de Memória da EDTG não tem indicação de 

nome de coreografia ou data, como a que foi encontrada. 

Pelo figurino usado na coreografia Sinfonia dos números foi possível identificar 

as outras fotos da mesma peça coreográfica. As meninas usavam shorts ou saias e 

camiseta regata colados ao corpo e meia calça rosa. No tronco havia uma inscrição 

com uma letra ou um número, indicando cada “personagem”. O cenário era composto 

por números grandes e sinais de operações matemáticas para reforçar o título da peca 

coreográfica. 

 

FIGURA 107 – SINFONIA DOS NÚMEROS. MENINAS, 1980 

 

Fonte: SETOR de MEMÓRIA da EDTG, 2015. Pasta n.5 
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Os meninos usavam calça branca, com regata colada ao corpo e uma 

identificação de letra ou número no tronco, como as meninas. 

 

FIGURA 108 – SINFONIA DOS NÚMEROS. 1980 

 

Fonte: SETOR de MEMÓRIA da EDTG, 2015. Pasta n.5 

 

É possível observar que os corpos apareciam vestidos com figurinos diferentes 

da estética da dança clássica. Exemplo disto está na coreografia de nome Espaços II, 

da professora e coreógrafa Eva Schul, em 1980.  

As bailarinas fazem um movimento com os braços não condizente com a 

estética da dança clássica. Os braços em ângulo com as mãos para cima é um exemplo 

de contrapor a estética da dança clássica que era rígida quanto à posição dos braços 

sem ângulo aparente das mãos posicionadas para baixo. Porém as pernas aparecem 

posicionadas na segunda posição en dehors, mesma posição de pernas usada no ballet.  

Aparentemente, as bailarinas estão de pés desnudos, outro fator que contrariava 

a estética da dança clássica, a qual utilizava sapatilhas de meia ponta ou ponta para as 

meninas. 
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FIGURA 109 – ESPAÇOS II 

 

Fonte: SETOR de MEMÓRIA da EDTG, 2015. Pasta n.5 

 

Em 1981, o programa de espetáculo
199

 aparece mais organizado, indicando os 

níveis das alunas. Depois da última reestruturação pedagógica, em 1976(?), com Ceci 

Chaves e Yara de Cunto os espetáculos contavam com alguns alunos e não com as 15 

turmas que a Fundação Teatro Guaíra mantinha no Curso de Danças Clássicas como já 

tinha sido impresso, anteriormente, em alguns programas.  

Os registros referentes ao início dos anos 1980 indicam que a complementação 

da formação dentro do Curso de Danças Clássicas com disciplinas diversificadas 

começava a dar resultado na estética dos espetáculos do final do ano. 

Os alunos de sexo masculino começam a aparecer como alunos regulares do 

Curso de Danças Clássicas nos programas impressos, apesar de estarem em menor 

número, aproximadamente, 8 participantes.  

Os alunos que participavam dos espetáculos ainda eram aqueles com maior 

nível técnico e artístico, a partir do 4º ano de formação. 
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 Imagens dos Programas de Espetáculo dos anos 1980 e 1981 nos Anexos. 
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4.7.3 Relatório do curso: 1982 

 

A Dança é, por excelência, a arte da comunicação, por revelar através 

de sua linguagem e de suas imagens, ideias e sentimentos que as 

palavras dificilmente conseguiram expressar. A Dança é; também, um 
trabalho científico que, com suas leis de proporção e ritmo utiliza a 

ordem rígida de regras matemáticas. (SETOR DE MEMÓRIA DA 

EDTG, 2015, PASTA N.5). 

 

Este texto enaltecendo a dança como arte e como ciência fazia parte de um 

relatório que informava a situação do Curso de Danças Clássicas da Fundação Teatro 

Guaíra, em 1982. Além disso, apontava justificativas e objetivos para a manutenção do 

curso. O currículo
200

 que aparece no planejamento do Curso de Danças Clássicas 

revela as seguintes disciplinas: Dança Clássica com duração de oito anos de curso; 

Dança moderna, com duração de seis anos. As outras disciplinas: Pas de Deux, Danças 

Folclóricas, Musicalização, Evolução da música, História da Arte, História da Dança e 

Repertório e Anatomia aplicada à dança tinham duração de um ano de curso.  

Este mesmo relatório, de 1982 ressalta o reconhecimento do curso, para fins 

educacionais e artísticos, não só da sociedade paranaense, mas de todo o país. 

 

Apresentação 
O Curso de Danças Clássicas foi fundado no 1º governo Ney Braga, 

tendo desde então, se desenvolvido e se aperfeiçoado graças aos 

constantes estudos, esforços e idealismos sem par, do seu corpo 
docente. 

Por ter sido sempre rigoroso no cumprimento do seu currículo, dos 

horários e dos seus mais altos objetivos artísticos e educacionais, está 

merecendo a atenção, o reconhecimento e respeito pelo seu alto nível, 
não só dos paranaenses, da capital e do interior, como de todo o 

Brasil. (SETOR DE MEMÓRIA DA EDTG, 2015, PASTA N.5). 
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 Ao final da página onde o currículo é descrito há um texto que informa sobre os programas das 
disciplinas teóricas e práticas: “prática e matérias teóricas - em anexo”. Estes programas não foram 

encontrados no Setor de Memória da EDTG. 
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FIGURA 110 – PLANEJAMENTO DO CURSO DE DANÇAS CLÁSSICAS 

 

Fonte: SETOR de MEMÓRIA da EDTG, 2015. Pasta n.5. 

 

 

Os objetivos do curso, nesta data tinham o intuito de elevar o nível cultural e 

artístico do Estado do Paraná. Um dos objetivos era o de ser reconhecido pela 

Secretaria da Educação
201

 como curso técnico tendo em vista os esforços feitos para 

um alto nível de formação dos alunos-bailarinos. Além disso, sugere a contínua 

formação dos alunos através do Curso Superior de Artes Cênicas que estava em fase 

implantação na Universidade Federal do Paraná: 

 

                                                             
201

 Em 1979 a lei 7169 de 18 de junho de 1979 altera o nome da Secretaria de Estado da Educação e 

Cultura para Secretaria de Estado da Cultura e do Esporte a qual a FTG fica vinculada. Só em 1987, 
que separam a cultura dos esportes com a criação da Secretaria de Estado da Cultura, sob a lei 8485 de 

3 de junho de 1987, a qual a FTG fica vinculada. 
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Objetivos: 

Tendo em vista as necessidades de trabalho, os objetivos do Curso de 

Danças Clássicas são: 
1º Formar profissionais da dança, de comprovada experiência a fim de 

atender a essas necessidades e cada vez mais elevar o nível artístico e 

cultural de nosso Estado, destacando-se no cenário nacional. O alto 

nível dos currículos ministrados – aulas práticas e teóricas – (em 
anexo)

202
. A fixação de normas e linhas de conduta ditadas pelo 

Regulamento Interno vigente. (em anexo
203

). 

A responsabilidade e o alto nível do Corpo Docente pretendem o 
reconhecimento da SEEC – Secretaria da Educação e Cultura

204
, em 

nível técnico. Esse nível técnico teria por sua vez, dois objetivos. O 

ingresso nos Corpos de Baile do Paraná e do Brasil ou uma 

continuação de estudos de nível superior na Universidade Federal do 
Paraná, no Curso de Artes Cênicas, que está em fase de 

aprimoramento, para posterior implantação. 

2º Ampliar a divulgação da dança clássica promovendo espetáculos e 
conferências de algo nível técnico e artístico visando desenvolver 

principalmente entre a classe estudantil a sensibilidade e o senso 

crítico para espetáculos de dança. 
Criar condições de atingir em curto prazo uma produção artística 

significativa contando com elementos que possam desdobrar suas 

potencialidades não só nas produções como também no ensino da 

dança. 
Estimular e intensificar o intercâmbio cultural na área. 

Estimular a produção de obras coreográficas, enfatizando a escolha de 

autores brasileiros. Promover espetáculos didáticos que deverão 
informar além do conteúdo das obras apresentadas a origem e a 

técnica da dança clássica, conceituando a dança como expressão social 

dos povos. (SETOR DE MEMÓRIA DA EDTG, 2015, PASTA N.5). 

 

Por fim, o relatório aborda o mercado de trabalho apontando que a crescente 

demanda pelo ingresso nos cursos de dança, especialmente, no Curso de Danças 

Clássicas aumentaria a oferta de trabalho não só nas companhias oficiais de dança, 

mas nas escolas e dos clubes que, no ano de 1982, ofertavam a dança clássica em seus 

currículos. 

 

O interesse sempre crescente de quem vem sendo alvo a arte da dança, 

nos últimos tempos, não só no Paraná e no Brasil, mas em todo o 

mundo, interesse esse demonstrado aqui no Estado do Paraná pelo 

afluxo cada vez maior de aspirantes ao ingresso nos cursos de dança 
principalmente no Curso de Danças Clássicas da Fundação Teatro 
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 Sem anexo no documento encontrado. 
203

 Idem 
204

 Como o documento não tem autor, possivelmente, houve um engano ao reportar-se à Secretaria 
correta em 1982, pois a Secretaria de Educação e Cultura já tinha se desmembrado, no ano de 1979, 

em Secretaria da Cultura e dos Esportes e Secretaria da Educação. 
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Guaíra, vem, como consequência lógica, aumentar a oferta de trabalho 

no setor. Esse interesse será também demonstrados pelas Prefeituras e 

Clubes do interior, colégios particulares, inclusive, que não dispensam 
a professora de dança clássica no seu Corpo Docente, revelando, pela 

espontaneidade da procura, uma ânsia de aprimoramento físico, 

intelectual e artístico. (SETOR DE MEMÓRIA DA EDTG, 2015, 

PASTA N.5). 

 

O corpo docente, no ano de 1982 contava com as seguintes professoras da 

disciplina de dança clássica: Carla Reinecke Tavares, Ceci Chaves, Débora Arzua 

Tadra, Elaine Marcondes Machado, Jocy Beckert Santos, Liane Essenfelder C.M. 

Frank, Marlene Tourinho de Britez, Rita de Cássia Correia e Vera Cristina Maciel. Das 

professoras da disciplina de dança clássica foram ex-alunas do curso Ceci Chaves, 

Débora Arzua, Marlene Tourinho e Rita de Cássia.  

A professora Eva Schul ministrava a disciplina de Dança Moderna. As outras 

disciplinas práticas de Danças Folclóricas e Pas de Deux não tem indicação de 

professores. 

Quanto às disciplinas teóricas: Música, Evolução da Música, História da Arte, 

História da Dança e Repertório e Anatomia Aplicada a Dança as professoras eram 

Elaine Marcondes Machado, Liane Essenfelder e Regina Maria Zilli. 

É possível observar o nome de seis pianistas, o que garantia que a aula de dança 

clássica fosse com música ao vivo. 

Este documento revela certa cobrança por parte da Fundação Teatro Guaíra em 

obter relatórios anuais para compreender melhor o funcionamento dos cursos que o 

teatro oferecia. É possível, ainda sugerir que não deveria haver uma cobrança mais 

efetiva antes da criação da FTG, portanto, este tipo de documento pode não existir 

antes desta data.  

Os avanços no curso podem ser observados ao aumento do corpo docente e do 

número de disciplinas no currículo. A preocupação em transformar o curso em escola 

permanecia desde os anos 1960 e estava registrada neste relatório. Essa discussão já 

tinha sido retomada em 1974, na inauguração do Guairão quando Auci Luiz Guarnieri, 

então coordenador do curso explicava as vantagens da criação de uma escola: “um 

curso daria apenas o certificado de frequência, enquanto que a escola daria um 

diploma” (GAZETA DO POVO, 8 mar., 1974 In: Setor de Memória da EDTG, 2014). 
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FIGURA 111 – CORPO DOCENTE. 1982 

 

Fonte: SETOR de MEMÓRIA da EDTG, 2015. Pasta n.5. 

 

Sobre o funcionamento do Curso: 

 

O Curso de Danças Clássicas tem a duração de oito anos sendo sete de 

cumprimento do currículo e um de aperfeiçoamento.  

As aulas são diárias de segunda à sexta-feira e com duração de uma 
hora para os dois primeiros anos [níveis Preparatório e Básico I], uma 

hora e trinta minutos para os anos seguintes e duas horas nos três 

últimos anos, nos períodos da manha e da tarde. (SETOR DE 

MEMÓRIA DA EDTG, 2015, PASTA N.5). 
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Para o ingresso no curso era necessário passar por um teste de aptidão física e 

para a permanência no curso era necessário passar por provas eliminatórias no fim do 

1º semestre. Considerando que as taxas eram cobradas desde o ano de 1971, logo 

depois da criação da Fundação Teatro Guaíra, os alunos com dificuldades financeiras 

poderiam requerer bolsa de estudo: “Mediante requerimento e documentos 

comprobatórios, as alunas carentes de recursos são contempladas com isenção de 

taxas.” (SETOR DE MEMÓRIA DA EDTG, 2015, PASTA N.5). Este é o primeiro 

documento que informa sobre a possibilidade de bolsas de estudos para alunos 

carentes.  

O ano de 1982 tinha 20 turmas distintas separadas pelos níveis: Preparatório, 

Básicos I e II, Intermediários I e II, Adiantados I e II e Aperfeiçoamento.  

A situação do curso no ano de 1982 tinha um total de 250 alunas, sendo 51 

alunas entre 8 e 12 anos aprovadas para o ingresso no curso no nível preparatório e as 

outras com idades acima de 13 anos nos diversos níveis. 

 

FIGURA 112 – SITUAÇÃO DO CURSO DE DANÇAS CLÁSSICAS, 1982 

 

Fonte: SETOR de MEMÓRIA da EDTG, 2015. Pasta n.5. 
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A demanda para o teste de ingresso, entre 8 e 12 anos totalizava 239 alunos, 

sendo apenas 51 aprovados no teste de aptidão física. As alunas maiores de 13 anos 

que fizeram teste de posicionamento, isto é, já tinham experiência com aulas de ballet 

e estavam tentando uma vaga no curso acima do nível preparatório totalizaram 111. O 

fato demonstra a crescente demanda para ingresso no curso bem como o rigor no teste 

de aptidão física para aprovação dos alunos. 

 

4.7.4 Projeto Pré-Profissional do CDC: 1983 

Os projetos pedagógicos dentro da Escola de Dança do Teatro Guaíra 

começaram a ter maior expressividade nos anos 1980. Muitos destes projetos 

dialogavam – e ainda dialogam -  com a sociedade como o Projeto Dança Masculina, 

o Projeto Pré-Profissional, o Improvisando eu Crio, o Dança Escola e o Projeto 

Juvenil. Dois projetos serão abordados nesta tese: o primeiro deles será o Projeto Pré-

Profissional, criado dentro da Escola de Dança do Teatro Guaíra foi a semente para 

criação de novos projetos. O segundo, o Projeto Dança Masculina foi criado antes dos 

anos 1980, por um bailaino do Corpo de Baile. Este projeto não era especificamente 

para a escola de dança, mas foi incorporado assim que seu criador começou a lecionar 

na escola.  

 Em 1983, a professora Carla Reinecke torna-se a diretora da escola e consegue 

desenvolver o Projeto Pré-Profissional com o objetivo de dar mais experiência de 

palco aos futuros profissionais da dança e divulgar a arte da dança na comunidade. 

 

O projeto Pré-Profissional do CDC, é formado por alunos dos 3 

últimos anos da Escola e tem a finalidade de apresentar espetáculos de 

Dança em Curitiba, no interior do Estado e outras cidades, dando 
dessa forma oportunidade aos alunos de adquirirem uma maior 

experiência de palco e divulgar a arte da dança e sua didática. Tal 

projeto já se apresentou em cidades tais como: Jacarezinho, Londrina, 
Cascavel, Marechal Cândido Rondon, Cornélio Procópio, Lapa, 

Palotina, Ponta Grosa, Palmeira e na cidade de Joinville, onde 

participou do II Festival de Danças. Neste Festival conseguiu 
classificar-se em 1º lugar, na categoria de Dança Contemporânea, 

numa coreografia do Professor Tony Abbott. Em 2º lugar, na categoria 

de Dança Clássica e coreografia da Professora Carla Reinecke e 2º 

lugar em categoria de Dança Moderna, coreografia da professora Eva 
Schul. Tendo sido plenamente atingidos os objetivos do referido 

Projeto, o mesmo continua suas atividades, cada vez com maior 

número de elementos, procurando cada vez mais aprimorar seu nível 
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técnico e artístico. (GOVERNO DO ESTADO DO PR, 1985
205

 [sem 

grifo no original]). 

 

Para que as viagens não atrapalhassem o ensino regular das alunas do projeto 

todas eram programadas para o final de semana. “saem na sexta-feira e voltam a tempo 

de pegar a aula de segunda, na escola regular” (GEMAEL, 2007, p.50). 

Tanto o espaço quanto o público eram diversificados. As alunas apresentavam-

se em todo tipo de espaço: escola, cinema, ginásio, indústrias. E o público: 

 

Sempre responde com entusiasmo. São pessoas sedentas por dança. 
Ficam encantadas, pedem autógrafos. Como não sabem a hora de 

aplaudir, aplaudem na maior espontaneidade, na hora em que se 

emocionam. (GEMAEL, 2007, p.51). 

 

Percebe-se que além de divulgar a arte da dança em outras cidades, os alunos 

tinham a oportunidade de conhecer outros lugares, outras culturas da dança e trocar 

experiências com a comunidade local. 

A primeira apresentação em Curitiba data de 12 outubro de 1983. O espetáculo 

do Projeto Pré-Profissional contém 6 peças coreográficas: Dança das Horas, Espaços 

II, Halo, Petit Bal, Variação do Pássaro Azul e Fragmentos.  

A coordenação geral do Projeto Pré-Profissional do Curso de Danças Clássicas 

era de Carla Reinecke e supervisão técnica de Tony Abbott. A iluminação ficou a 

cargo de Edson Sagatink e sonoplastia de Sérgio Barbosa. Os figurinos foram criados 

por Luiz Afonso Burigo e entre a equipe das costureiras somente o nome de Terezinha 

Ramos aparece no programa. Para completar a equipe técnica o profissional de 

montagem e execução do espetáculo, João Augusto Nunes, a camareira, Iracema 

Franco do Amaral e o contra regra Ailton Garcia Pereira. 

A equipe técnica que desenvolveu e executou o espetáculo colaborava, 

indiretamente, para a formação dos bailarinos que nele participavam. Afinal, todos os 

profissionais envolvidos estavam em constante troca de conhecimentos artísticos 

embora de áreas distintas, mas complementares a formação do bailarino-artista.  

                                                             
205

 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - Secretaria da Cultura e do Esporte. Espetáculo do 
Projeto Pré-Profissional do Curso de Danças Clássicas da Fundação Teatro Guaíra.  Curitiba,1985. 

1 folder, Programa de Espetáculo. 
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Contudo, o Projeto Pré-Profissional não foi o único a conversar diretamente 

com a comunidade. O Curso de Formação Acelerada para Rapazes tinha outra forma 

de fazer a relação entre comunidade e ballet clássico. 

 

4.8.5 Curso de Formação Acelerada para Rapazes  

Pode-se dizer que o primeiro projeto pedagógico da escola surge antes de ser 

incluído nos projetos do Curso de Danças Clássicas. Esse projeto denominado Curso 

Acelerado para Rapazes tem início nos anos oitenta, sem data exata, por sugestão do 

diretor do Corpo de Baile do Teatro Guaíra ao seu, então, assistente de ballet, 

professor Jair Moraes. 

Jair Moraes, nascido no Rio de Janeiro foi o criador do projeto de dança para 

rapazes. Seus estudos em dança começam no Rio de Janeiro tendo grandes nomes da 

dança como mestres, entre eles: Tatiana Leskova e Eugênia Feodorova. No final da 

década de 1960 foi bailarino do Theatro Municipal do Rio de Janeiro.  

Sua história no Teatro Guaíra começa em 1970, como bailarino do Corpo de 

Baile até 1972. Depois de uma temporada fora de Curitiba retorna a capital, em 1979 

como “maître de ballet e ensaiador assistente e maître de ballet e do Balé Teatro 

Guaíra. “Por sugestão do diretor Carlos Trincheiras, Jair Moraes iniciou o Curso de 

formação acelerada para rapazes” (SANTOS, 2012, p.221).  

Segundo Moares (2012, In: Revista da Dança [online]): “Toda dança masculina 

é pobre” (Moraes, 2012. In: REVISTA DA DANÇA [online]). Esta foi a resposta dada 

a uma entrevista feita em 2012. Isto significa que a figura masculina para a dança 

continuava a ser um tabu social, em pleno século XXI. 

O projeto de Jair Moraes é de uma grandeza ímpar considerando que trabalhava 

com meninos de classe social baixa e, por vezes, sem condições físicas de se tornarem 

bailarinos profissionais. “Muitos deles vieram de projetos sociais. Não tinham pai, não 

tinham mãe. (...) Muitos não estudavam e eu obriguei a estudar. Todos tinham 

problemas com suas famílias” (Moraes, 2012. In: REVISTA DA DANÇA [online]). 

Quando Jair Moraes desvincula-se da Escola de Dança do Teatro Guaíra, 

mantém o projeto de dança para rapazes e cria a Companhia de Dança Jair Moraes. Em 

um de seus espetáculos (2003) explica, no programa, sobre a origem do seu projeto: 
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É um projeto de caráter social que visa novos talentos masculinos para 

a dança. Propõe um trabalho diferenciado e acelerado para o corpo 
masculino, fundamenta-se nas técnicas da dança clássica e 

contemporânea, com trabalhos coreográficos específicos para homens. 

A proposta consiste em oferecer aos meninos e rapazes com idade 
entre 7 e 25 anos a oportunidade de vivenciar a arte, despertando seu 

interesse pela prática da dança. A EDTG, responsável pela formação 

profissional de bailarinos, vem desta forma potencializar sua atuação 
neste aspecto, atendendo as necessidades do mercado profissional, 

hoje com carência de bailarinos do sexo masculino. Com o resgate 

deste projeto a EDTG amplia sua atuação, oferecendo serviços à 

comunidade, de forma a participar mais efetivamente da geração de 
cultura do Estado do Paraná. (Programa de Espetáculo, 2003

206
). 

 

Este projeto denominado Curso de Formação Acelerada para Rapazes criado 

por Jair Moraes com incentivo de Carlos Trincheiras, nos anos 1980 foi incorporado à 

Escola de Dança do Teatro Guaíra apenas em 1997 com o nome: Projeto Dança 

Masculina.  

Percebe-se que somente a partir de 1980 nomes de alunos homens aparecem no 

programa de espetáculo da escola. Contudo estagiários do Balé Teatro Guaíra são 

convidados a fazer parte do elenco, possivelmente, pelo número reduzido de rapazes 

matriculados. Tal fato demonstra a dificuldade em implantar um projeto pedagógico 

que privilegiasse a dança masculina dentro da escola.  

Os dois projetos iniciados nos anos 1980 estimularam a participação de alunas e 

alunos em experiências fora da escola de dança. Com os projetos pedagógicos 

surgindo dentro da escola percebe-se a necessidade de encaminhamento de alunos para 

uma formação a nível superior, inexistente no Estado do Paraná.  

 

4.8 CURSO SUPERIOR DE DANÇA 

  

O curso de Bacharelado e Licenciatura em Dança foi criado em 1984, 

num convênio firmado entre a Fundação Teatro Guaíra e a Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná passando, em 1993, a integrar a 
estrutura de cursos da FAP. (FAP [online], 2016). 
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 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - Secretaria de Estado da Cultura. Projeto Dança 

Masculina. Curitiba, 22 de dezembro de 2003. 1 folder, Programa de Espetáculo. 
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Depois da criação do Projeto Pré-Profissional, a professora Carla Reinecke que 

dirigia a Escola de Dança do Teatro Guaíra fora chamada pela superintendência do 

Teatro Guaíra para montar um currículo de um Curso Superior de Dança. Segundo seu 

depoimento
207

 os cursos de dança e teatro da Fundação Teatro Guaíra iriam fazer um 

convênio com a Universidade Católica e esta seria uma oportunidade em 

profissionalizar a dança no Paraná.  

Sob a direção da professora Carla Reinecke monta-se o currículo para o Curso 

Superior de Dança a partir da metodologia utilizada na Escola de Dança do Teatro 

Guaíra. Assim, a professora Carla Reinecke assume duas direções: a da escola e a do 

curso superior. 

Não há pretensão em contar a história do Curso Superior de Dança, mas é de 

suma importância compreender que o curso surge a partir do conhecimento adquirido 

pelos professores da escola. “todo o ensino da faculdade é baseado na metodologia, na 

experiência e na pesquisa desenvolvida pela escola de dança. Eu dava aula na escola e 

na faculdade” (TADRA In: GEMAEL, 2007, p.49). Assim, a maioria dos docentes da 

escola passa a lecionar no Curso Superior assumindo duas funções: no ensino médio e 

no ensino superior. 

Os professores da escola não tinham formação em um curso superior de dança, 

considerando que o único curso superior desta área no Brasil era na Bahia. Os 

docentes da escola que formaram as primeiras turmas no Curso Superior de Dança 

tinham formação em diversas áreas, entre elas: Matemática, Educação Física, 

Psicologia, Pedagogia, Direito, Economia. Apesar da formação diversificada os 

professores tinham experiência com o ensino da dança clássica, condição necessária 

para lecionar no curso criado. “É a mesma escola de dança que já dera vida ao BTG e 

vem formando crianças – cidadãs, agora dá origem à segunda faculdade de dança do 

Brasil, precedida apenas pela da Bahia” (GEMAEL, 2007, p.49). 

Ao criar um Curso Superior de Dança no Paraná abrem-se portas para a 

profissionalização dos alunos-bailarinos do ensino médio que se formavam na Escola 

de Dança do Teatro Guaíra. Além disso, os ex-alunos formados pela escola que agora 
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 REINECKE, Carla. Depoimento dado à autora. 16 de outubro de 2015. 
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eram docentes da mesma teriam novas experiências no Curso Superior dando 

continuidade ao legado da dança, na cidade de Curitiba.  

A partir de 1984 fica aprovado o estatudo da Fundação Teatro Guaíra pelo 

decreto 3019, em 5 de maio. Este estatuto é uma das primeiras fontes encontradas que 

formaliza a organização dos cargos e salários dos profissionais envolvidos com o 

Teatro Guaíra.  

 

FIGURA 113 – MAPA CONCEITUAL DA FTG. 1984 

 

Fonte: Organizado pela autora com base no Decretro 3019 de 1984.  

 

 

Observa-se que a partir do decreto de aprovação desse estatuto, o Secretário do 

Estado da Educação começa a fazer parte do Conselho de Administração da FTG, 

provavelmente, por entenderem, depois de alguns anos que os cursos ofertados no 

Teatro Guaíra faziam parte da formação e da educação cultural dos curitibanos.  
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Muitos cargos eram previstos no estatuto da FTG incluindo aqueles do 

departamento – denominado divisão - de Formação, Reciclagem e Aprimoramento 

onde o Curso de Danças Clássicas estava alocado. 

Alguns cargos previstos no estatuto relacionados com a escola de dança eram: 

Diretor de Curso, Coordenador de Curso, Supervisor de Dança, Professor Adjunto, 

Professor Assistente, Professor Titular, Inspetor de Alunos, Pedagogo.  Além destes 

profissionais, no grupo “espetáculos” os cargos que se relacionavam com a escola 

eram: Operador de som, Pianista Acompanhador e Costureira de espetáculos
208

. 

Para o cargo de direção de curso o prosissional deveria ter Curso Superior 

completo, carga horária de 40 horas e: 

 

Elaborar o plano de ação do Curso, determinando as necessidades 

físicas, financeiras e de pessoal em cada área. Orientar a contratação 

de pessoal, avaliando currículos, entrevistando candidatos e 
encaminhando os pedidos de contratação. Promover a realização de 

cursos livres, elaborando projetos, submetendo-os à apreciação da 

Diretoria [superintendente, artística e administrativa], contactanto 
professores, providenciando os recursos necessários e avaliando o 

andamento dos cursos. Providenciar a aquisição de obras necessárias à 

Biblioteca, elaborando justificativa da necessidade e encaminhando o 
pedido. Avaliar o cumprimento do conteúdo programático dos cursos, 

efetuando as alterações pertinentes. Promover a integração dos 

diversos setores do estabelecimento e fazer cumprir os regimentos 

internos do Curso. Executar outras tarefas correlatas. ( ESTATUTO 
DA FTG IN: ARQUIVO PÚBLICO DO PARANÁ, 2015, s.p.). 

 

O cargo de coordenação de curso também exigia Curso Superior completo com 

a mesma carga horária da direção. O coordenador do curso deveria: 

 

Determinar o conteúdo programático e currículo do Curso, com base 
nas metas e prioridades específicas. Definir a grade horária do Curso e 

a carga horária dos professores e pianistas. Coordenar as atividades 

pertinentes ao Curso, definindo atribuições, verificando assiduidade e 
disciplina. Fornecer ao Diretor de Curso as informações pertinentes ao 

estabelecimento, para serem levadas à direção da Fundação Teatro 

Guaíra ou outros órgãos, participando de reuniões e apresentando 

relatórios. Convocar e presidir reuniões e participar de Bancas 
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 Os cargos que não se relacionam com aqueles da escola não serão abordados, mas a lista era 
grande, como por exemplo: roupeiro, camareira, cenotécnico, massagista, lavadeira, maestro, 

serigrafista, eletricista operador de luz, copista, fotógrafo, entre outros. 
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Examinadoras. Participar na determinação e consecução dos 

espetáculos do Curso. Executar outras tarefas correlatas. (ESTATUTO 

DA FTG IN: ARQUIVO PÚBLICO DO PARANÁ, 2015, s.p.). 

 

O supervisor de dança deveria ter Curso Superior ligado ao magistério 

(licenciatura) com a carga horária de 20 horas e a ele caberia: 

 

Supervisionar as atividades dos docentes, orientando-os na obtenção 

de níveis adequados de qualidade e rendimento. Participar na 

superintendência dos serviços administrativos e técnicos do curso. 
Supervisionar a aplicação de programas de ensino, visando o 

cumprimento das metas estabelecidas. Promove reuniões pedagógicas 

com os professores, para acompanhar o desenvolvimento das 
atividades. Participar na determinação do conteúdo programático e 

currículo do Curso, bem como na definição dos programas dos 

espetáculos. Participar de Bancas Examinadoras para avaliação da 

capacidade dos candidatos para os cursos e do rendimento dos alunos. 
Executar tarefas correlatas. (ESTATUTO DA FTG IN: ARQUIVO 

PÚBLICO DO PARANÁ, 2015, s.p.). 

 

Aos professores de artes cênicas (dança e teatro) a carga horária era definida 

por hora-aula, isto é, o salário referia-se ao número de aulas que o professor 

ministrava. Os docentes do Curso de Danças Clássicas (hoje EDTG) deveriam ter 

habilitação profissional na área, ou seja, formados pelo Curso de Danças Clássicas ou 

outro curso profissionalizante como era o do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. 

Considerando que o estatuto da FTG não diferenciava professores dos cursos de dança 

ou de teatro observa-se um discurso menos específico incluindo as duas áreas. A estes 

professores caberia: 

 

Ministrar aulas teórias e práticas em sua área de atuação – dança, 

teatro – utilizando técnicas e recursos apropriados. Elaborar 
planejamento das atividades didáticas e preparar o material a ser 

utilizado. Avaliar o desempenho e rendimento dos alunos, por meio de 

testes ou observação direta. Orientar os alunos individualmente, 
reforçando a aprendizagem dos aspectos em que ocorram dificuldades. 

Montar espetáculos a serem apresentados ao final do período, 

escolhendo textos, distribuindo papéis e efetuando ensaios. Executar 

tarefas correlatas. (ESTATUTO DA FTG IN: ARQUIVO PÚBLICO 
DO PARANÁ, 2015, s.p.). 

 

Apesar do estatudo da Fundação Teatro Guaíra não ter data impressa no 

documento é provável que tenha sido feito em 1984 de acordo com informação obtida 
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em conversa informal de um dos redatores do estatuto e ainda funcionário do Teatro 

Guaíra (Centro Cultural Teatro Guaíra). Mesmo sem afirmar que este tenha sido o 

primeiro documento a ter a preocupação em explicitar um plano de cargos e salários 

foi o único encontrado até hoje que tivesse tais informações compiladas em um único 

documento
209

.  

 

4.9 SÍNTESE DO PERÍODO. ANOS OITENTA. 

No início dos anos 1980 o Curso de Danças Clássicas alterou algumas 

disciplinas do currículo que estavam, anteriormente, em fase de experimentação. Os 

oito anos de formação foram mantidos e não há alterações relacionadas ao período de 

duração do curso.  

A disciplina de Dança Moderna começa a integrar o currículo, em todos os 

níveis e não apenas para os níveis mais adiantados como era no final doa anos 1970. A 

disciplina de Anatomia Aplicada à Dança, em fase de aprimoramento passa a integrar 

o currículo, definitivamente, até o final do recorte de tempo pesquisado.  

Percebe-se uma preocupação em falar sobre o ensino da dança, embora a 

disciplina denominada Iniciação ao ensino da dança não ficasse por muito tempo no 

currículo, pois os registros mostram sua permanência entre os anos de 1980 a 1981. 

Pode ser que o conteúdo tenha sido incluído em alguma outra disciplina, ou ainda, 

separado entre as demais disciplinas, contudo não há como afirmar tal informação. É 

mais uma hipótese, considerando que trabalhar com o ensino da dança não tenha sido 

preocupação curricular antes do início dos anos 1980. 

Em 1982, um relatório do Curso de Danças Clássicas indica a duração de cada 

disciplina no currículo. A Dança Clássica tinha duração de oito anos, ou seja, desde o 

início até o final do curso. A Dança Moderna, disciplina que teve início em 1978 tinha 

seis anos de duração, ou seja, os níveis preparatório e básico I teriam apenas noções 

básicas da dança clássica. As demais disciplinas durariam um ano no currículo escolar, 

em conjunto com as disciplinas de Dança Clássica e Dança Moderna: Pas de Deux, 
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 É possível que se encontre documentos mais antigos, redigidos com este fim sem estarem 

agrupados desta forma. 
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Danças Folclóricas, Musicalização, História da Arte, História da Dança e Repertório e 

Anatomia aplicada à dança
210

. 

Além de abordar as disciplinas e o período de duração das mesmas, o relatório 

de 1982 indicava a quantidade de turmas e alunas matriculadas no curso. Eram 20 

turmas, com um total de 250 alunas. Deste total, 51 alunas tinham idade entre 8 e 12 

anos, ou seja, iriam começar a formação no curso nos níveis iniciais. Diferente das 15 

turmas registradas nos anos 1970 a crescente demanda mostra o aumento de 5 turmas 

no início dos anos 1980. 

A partir de 1983 a escola começa a valorizar a criação de projetos pedagógicos. 

O Projeto Pré-Profissional tem a intenção de dar mais experiência profissional aos 

alunos dos três últimos anos de formação, além de divulgar a dança nas cidades do 

interior e participar ativamente de apresentações para a comunidade em espaços 

divertos. 

Em 1984, o segundo Curso Superior de Dança no Brasil é criado. Toda a 

pesquisa para o planejamento e desenvolvimento do curso fica a cargo da direção e da 

equipe do Curso de Danças Clássicas. A maioria dos docentes do Curso de Danças 

Clássicas começa, então, a ministrar aulas tanto no ensino médio quanto no ensino 

superior. Muitas vezes, os mesmos alunos que os professores formavam no Curso de 

Danças Clássicas, foram, novamente, seus alunos no Curso Superior.  

Cabe lembrar que não se pretende abordar a trajetória histórica do Curso 

Superior de Dança, apenas registrar a origem do mesmo.  

O Curso de Danças Clássicas, também chamado por alunos e professores de 

“escola” só ganha essa denominação oficial no início dos anos 1990.  

 

Em 1990, Débora Arzua Tadra, supervisora técnica, concretiza a 
regulamentação dos três últimos anos do Curso como 

Profissionalizante de 2º grau na Habilitação de Bailarino para Corpo 

de Baile. Nasce então a Escola de Danças Clássicas, que além das 

Técnicas da Dança Clássica e Moderna, oferece aulas de Evolução da 
Dança, Terminologia, Música, Anatomia, Folclore, Repertório e 

Técnica Teatral, fazendo valer Estágio Supervisionado, a prática junto 

ao Projeto Pré -Profissional. (CCTG, 2015 [online]). 
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 Ver quadro - Disciplinas nos Apêndices. 
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Ressalta-se que a criação de um Curso Superior de Dança não irá atrapalhar o 

funcionamento do Curso de Danças Clássicas. Os dois cursos permanecem ativos até 

hoje. 
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5 FECHANDO AS CORTINAS: INTERVALO DO PRIMEIRO ATO 

“Muitas vezes, as memórias das pessoas ocultam os conflitos e 

salientam os aspectos mais saudáveis e saudosos de suas experiências 
escolares” (GATTI; GATTI Jr., 2015, p.339). 

 

A citação acima lembra a situação vivida pela pesquisadora durante o processo 

de entrevistas. Além de certa desconfiança com relação à pesquisa em questão, 

algumas respostas pareciam ter sido inculcadas durante o processo de formação dentro 

da escola. Nas entrevistas, observou-se certo receio em comentar sobre as práticas 

adotadas durante as aulas, abordar dificuldades vivenciadas durante o processo de 

formação, além da desconfiança e do receio em disponibilizar oficialmente (anotações 

e pastas) dos programas de ensino e seu conteúdo. 

Este capítulo tem o nome “Fechando as cortinas: intervalo do primeiro ato” 

considerando que o texto, isto é, o “espetáculo” desta escola refere-se apenas a um 

período breve de seua existência e os próximos atos ficarão abertos a serem 

apresentados por historiadores, artisitas ou outros pesquisadores. No intervalo as 

cortinas se fecham para um “respiro” dos  artistas e da equipe técnica a fim de preparar 

o próximo ato.  

Os desdobramentos da Escola de Dança do Teatro Guaíra referem-se tanto ao 

aspecto humano quanto à inter-relação entre esses sujeitos dentro do espaço 

preestabelecido – o Teatro Guaíra. Professores, alunos e funcionários da escola não só 

trocam experiências entre si, mas entre os artistas, técnicos e outros sujeitos que 

circulam no teatro. Estas inter-relações resultam em normas e condutas a serem 

seguidas dentro e “fora” da escola, embora no mesmo espaço - o Teatro Guaíra. 

Pelo acima exposto, optou-se por tratar dos aspectos humanos, 

preferencialmente, uma pequena amostra de ex-alunos que se transformaram em 

professores e continuam a inculcar normas e condutas dentro da escola, até o período 

pesquisado, em 2015.  

A primeira escolha refere-se à pioneira na organização e padronização do 

programa de ensino do curso, Ceci Chaves. Em seguida, Marlene Maia Tourinho de 

Britez que espantou a plateia curitibana ao usar uma saia curta, o tutu, figurino 

característico da dança clássica. Marlene foi responsável pela preocupação em 
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registrar a memória da escola, a partir de 1998. As outras duas escolhas referem-se a 

duas alunas que se tornaram professoras da Escola de Dança do Teatro Guaíra e, no 

ano de 2015, faziam parte da direção geral e da direção pedagógica da escola: Sylvia 

Massuchin e Débora de Lara. 

  

5.1 CECI CHAVES 

Ceci Chaves foi uma das primeiras alunas da escola de dança que se tornou 

professora do Curso de Danças Clássicas do Teatro Guaíra. Embora não tenha sido 

aluna oficial, mas aluna ouvinte, como a própria entrevistada conta, ela forma-se com 

o diploma do Curso de Danças Clássicas, submetendo-se, regularmente, às aulas, aos 

testes avaliativos (audições) e participa dos espetáculos da escola. A ela é creditada a 

organização do conteúdo da técnica da dança clássica, das fichas de avaliação e 

aptidão física e a manutenção do programa de ensino em oito anos de formação.  

Para melhor conhecer a personalidade de dona Ceci, seu depoimento 

manuscrito será colocado, na íntegra, a seguir: 

A: A Senhora disse que é carioca. Como veio estudar e viver em Curitiba? 

C: Nasci no Estado do Rio de Janeiro. Vim morar em Curitiba quando meu pai se 

aposentou da carreira militar e fixou residência em sua cidade Natal. Isto foi no ano 

de 1949. 

A: O Aroldo Moraes foi seu professor de dança. Ele também deu aula de dança na 

Escola do Teatro Guaíra. Ele foi seu primeiro professor? Sua história, na dança, 

começa antes de estudar dança na Escola de Dança do Teatro Guaíra? 

C: Minha história na dança, começou no Clube Thalia com o professor Tadeu 

Morozowicz, que ministrava aulas de ballet. Frequentei esse curso por três anos. 

Contudo, apesar de ser criança, o meu sonho era ser uma profissional da dança. 

Percebi, após algum tempo, que a escola em que eu dançava não respondia aos meus 

anseios. Certo dia, lendo o jornal, vi uma reportagem sobre um jovem professor de 

ballet, paranaense, que chegara recentemente de Paris e se instalara na capital. Ele 

estava recrutando alunas para formar um grupo de dança. Fui até ele e me inscrevi. 

Era o professor Aroldo Morais que dava início em sua carreira de formar bailarinas. 

Ele foi realmente o meu primeiro professor de ballet; aquele que muito me ensinou 



282 
 

sobre a dança. No início, suas aulas eram dadas no Teatro Guaíra, que então era um 

esqueleto de concreto e somente algumas alas foram fechadas para serem utilizadas. 

Porém, ficamos pouco tempo lá. Em seguida, transferiu o curso para o Círculo 

Militar, onde as aulas eram ministradas na antiga sala de esgrima, onde hoje é o 

Jardim de Infância. Foi então, que ele mudou em definitivo, para uma nova sala, 

situada à Rua Saldanha Marinho na qual teve início a “Academia Paranaense de 

Ballet”. Fiquei alguns anos nesta escola com a oportunidade de dançar bastante, 

excursionando por cidades interioranas e na capital. Entretanto, após passado alguns 

anos nesta academia, eu e mais algumas alunas resolvemos deixar o grupo. Esse meu 

afastamento deveu-se a meu sonho em alçar outras esferas mais elevadas da dança e 

também pelo temperamento difícil do professor Aroldo. Neste período tive 

oportunidade de conhecer e dançar em novos grupos que surgiam em Curitiba, como: 

“Grupo Coreográfico Moderno”, do professor Jean Vardé e do professor Rubens 

Montez, ex-integrante do ballet de Sodre do Uruguai. Nesta altura já existia o “Curso 

de Danças Clássicas” do Teatro Guaíra. Cursei-o por um período como ouvinte. Tive 

a felicidade de frequentar as aulas da professora Lorna Kay, que fora recentemente 

contratada para dar aulas na referida escola. Foi um período muito bom para mim e 

de grande aprendizagem, graças a enorme bagagem cultural e técnica de dança 

clássica que nossa professora possuía. Ela era uma ex-integrante do famoso ballet do 

“Marques de Cuevas”. Sempre que eu viajava ao Rio de Janeiro, aproveitando as 

férias, fazia aulas com a renomada professora Tatiana Leskova e a também brilhante 

Berta Rozanova. Quando a professora Lorna foi embora de Curitiba, em seu lugar 

ficou a professora Yara Barbosa de Cunto. Eu continuava como aluna ouvinte, 

entretanto, sempre participava dos espetáculos. Era o ano de 1969, quando o 

governador do Paraná, o Senhor Paulo Pimentel, que em um felicíssimo ato, criou o 

“Corpo de Baile do Teatro Guaíra”, tendo como objetivo formar um grupo 

profissional de dança. Foi, então, feito um concurso para ter acesso a esse novo 

grupo. Inscrevi-me e fui aprovada em 2º lugar. Foi neste período que finalmente 

oficializei minha participação na Escola de Danças. Trabalhava no Corpo de Baile e 

fazia os exames semestrais na escola, até que finalmente terminei o curso e recebi o 
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diploma de conclusão. Fiquei como bailarina profissional por um ano e meio, 

orientada pelo maître Ceme Jambay. 

A: Soube que a Senhora sofreu um acidente grave e parou de dançar. Mesmo assim, 

continuou dando aulas no magistério. Essa influência do ensino fundamental, como 

professora, colaborou para construir o programa da Escola de Dança? 

C: Em 1971, que foi o ano mais triste de minha vida, sofri um acidente gravíssimo na 

rodovia BR277, que tirou todas as minhas chances de continuar dançando. 

Paralelamente à dança, eu cursava o ensino tradicional. Fiz curso de magistério e em 

1962 dei início a minha carreira de professora do ensino fundamental. Trabalhava 

pela manhã como professora e à tarde era dedicada a dança. Houve necessidade deste 

trabalho para que eu pudesse me sustentar, pois até então, nada recebia da dança. 

Gostava muito de lecionar e ganhei experiência na ensinança, nos 12 anos que 

trabalhei como professora. Fiz vários cursos que o Estado oferecia para o nosso 

aperfeiçoamento. Tive oportunidade de vivenciar várias técnicas de didática e 

pedagógicas, algo de grande valor para mim no momento da implantação do novo 

conteúdo programático do “Curso de Danças Clássicas”. Por um período longo, em 

que levei para me recuperar do acidente sofrido, fiquei só no magistério fundamental. 

Em ano que não sei precisar, fui convidada pelo superintendente do Teatro, Sale 

Wolokita, a ministrar aulas no Curso de Danças Clássicas. 

Ceci Chaves, conclui o curso do Teatro Guaíra e volta ao mesmo curso para dar 

aulas como professora. Embora não fosse aluna “oficial”, participava das aulas como 

“ouvinte”. Os testes semestrais aos quais se refere, são provas práticas, avaliativas, da 

técnica da dança clássica. Era possível fazer estas provas e passar de nível. 

Considerando que Ceci já era bailarina do Corpo de Baile, ou seja, uma profissional na 

área da dança, não foi difícil passar pelas provas práticas para conseguir o diploma de 

conclusão do Curso de Danças Clássicas do Teatro Guaíra.  

Percebe-se, a partir de Ceci Chaves que outras alunas seguirão seu caminho, 

retornando à escola como professoras, supervisoras e diretoras.  
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FIGURA 114 - CECI CHAVES 

 

Fonte: Programa de Espetáculo, 1976
211

. 

 

 

5.2 MARLENE TOURINHO 

 Marlene Maia de Britez (1932), conhecida pelo nome artístico Marlene 

Tourinho é baiana e radicada em Curitiba desde os 12 anos. “Dediquei minha vida 

inteira para a dança. Desde pequena sabia que tinha nascido para isso. E fui sempre 

muito realizada” (MAROS, 2015). 

Começa seus estudos de ballet muito cedo, no Rio de Janeiro, aos sete anos, na 

escola do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Vem para Curitiba aos 12 anos, mas 

volta à Bahia com a família, fato que interrompe seus estudos de ballet. Quando, 

finalmente, retorna a Curitiba para ficar em 1944, já adolescente frequenta o curso de 

ballet da Sociedade Thalia do professor Tadeu Morozowicz. Depois, frequenta as aulas 

do professor Aroldo Moraes, na Academia Paranaense de Balé. Sua última parada e a 

mais duradoura é na escola do Teatro Guaíra, que passa de aluna a professora (1966) e 

por lá permanece até sua aposentadoria compulsória, em 2002. Neta de General (Mário 

Tourinho) choca a cidade de Curitiba quando aparece dançando com uma saia curta, 
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Clássicas da Fundação Teatro Guaíra. 2º Aniversário. Auditório Bento Munhoz da Rocha. Curitiba, 
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em 1948, característica do período romântico do ballet, o tutu, ainda como aluna do 

professor Tadeu Morozowicz.  

 

Foi um escândalo. Minha mãe ficou muito preocupada. „Meu Deus! O 

que eu fiz com minha filha? ‟, ela dizia. Mas é que no Rio [de 
Janeiro], as pessoas já usavam. E aqui não. Ainda era 

aquele tutu romântico, que vai até o meio da canela. Mas o fato é que 

não foi tão problemático e as pessoas acabaram se acostumando. As 

meninas do balé passaram a usar o tutu curto logo depois também. 
(MAROS, 2015). 

   

 

FIGURA 115 - MARLENE TOURINHO - 1948 

 

Fonte: Gazeta do Povo, Caderno G, 2015. 

 

 

Marlene Tourinho recebe o título de cidadã honorária de Curitiba, aos 12 de 

marco de 2015, em uma cerimônia no Palácio Rio Branco, sede da Câmara Municipal 

de Curitiba e é reconhecida “por sua grande contribuição à história e ao ensino da 

dança na cidade” (MAROS, 2015).   
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Em 1966, tornou-se professora do curso de Danças Clássicas do 

Teatro Guaíra. Só deixaria o cargo em 2002, com a aposentadoria 

compulsória. Entre 1977 e 1995 também foi professora de dança e 
história da dança na Faculdade de Artes do Paraná. (MAROS, 2015). 

 

  

Assim como Ceci Chaves, Marlene Tourinho de Britez é mais uma aluna da 

escola do Teatro Guaíra que retorna à escola como professora e por lá permanece até 

sua aposentadoria. 

 

5.3 SYLVIA ANDRZEJEWSKI MASSUCHIN
212 

Sylvia Massuchin (1958) começou seus estudos no ballet com nove anos. 

Começou a dar seus primeiros passos na dança no Clube Concórdia, onde a família era 

sócia. Ao ser questionada como tudo começou ela afirma que não se recorda, mas diz 

que naquela época toda menina queria fazer ballet. Sua irmã mais velha teve o mesmo 

desejo, porém o pai de Sylvia não havia permitido. Como era muito menina gostava 

mais de brincar do que de fazer as aulas. Mesmo assim afirma: “eu gostava de dançar 

eu me lembro das aulas com piano. (...) Lembro da minha mãe bordando os meus 

figurinos” (MASSUCHIN, 2014). Permaneceu nessas aulas por dois anos e meio. 

Depois disso parou de dançar. Mas seu desejo era continuar as aulas de ballet.  

Através de um grupo de amigas, sua mãe soube da escola do Teatro Guaíra. 

Sylvia não estava mais fazendo aulas e mesmo parada resolveu fazer o teste de 

ingresso no Guaíra sendo classificada para o terceiro ano. Nesta época, ano de 1970, 

os níveis eram nomeados por ano de formação (primeiro, segundo, etc.), até o último, 

o sétimo ano. As aulas ocorriam três vezes por semana.  

A primeira professora de Sylvia Massuchin foi Ceci Chaves. Sylvia tenta 

lembrar o número da sala em que ocorriam as aulas: “160 ou 161”. As aulas de história 

da dança e da música eram, onde funcionava, em 2014, o Departamento de 

Manutenção e Serviços (DMS). O vestiário era no local que funcionava a sonoplastia, 

no ano de 2014.  
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As aulas teóricas, como História da Dança e Música eram feitas em salas de 

aula com carteiras e quadro negro. O uniforme era o mesmo das aulas práticas: collant, 

coque, meia calça e sapatilha.  

Mesmo com algumas mudanças no curso, (em 1972 o curso passa a ter 12 

níveis, em 1973 as aulas passam a ser diárias, e em 1974 com nova nomenclatura de 

níveis), Sylvia conclui o curso do Teatro Guaíra em 1976. Logo em seguida, começa a 

fazer parte do Corpo de Baile. Seu primeiro contrato como bailarina profissional data 

de 1977, quando ainda tinha 19 anos. 

 

Naquela época eles tinham esse costume, sabe...a Escola formava e ia 

para o ballet. A Escola supria o Balé Guaíra [Corpo de Baile]. Mesmo 

assim, em 1977, que a gente chamava de ano de estágio, fiz uma 
audição

213
. E naquela época, entraram no Balé Guaíra, eu e a Deisy 

Worn. Nós duas entramos no BTG em 77. (...) só sei que meu 

primeiro contrato no Balé Guaíra é do dia 1º de setembro de 1977. 
(MASSUCHIN, 2014). 

 

 

Sylvia mantém sua carreira profissional até meados dos anos oitenta. Depois de 

casar e ter seu primeiro bebê decidiu dedicar-se mais à maternidade, sem ter que se 

preocupar em deixar a família nas viagens que fazia com a companhia de dança. Antes 

de pedir, oficialmente, para sair da companhia, Carla Reinecke, já professora da escola 

de dança fez um convite para que Sylvia trabalhasse lá como docente. Mesmo 

recusando, a princípio, o Teatro Guaíra abre vaga para docente na escola e Sylvia 

assume algumas turmas como professora.  

Em depoimento Sylvia conta: 

S: eu fiquei na minha vaga de bailarina até que eles abriram a vaga na Escola e eu 

passei um final de semana desempregada.  

A: Tudo isso? (risos) 

S: Tudo isso. (mais risos). Eu pedi demissão numa sexta e fui admitida na segunda.  

 Após sua recontratação para lecionar nas turmas de preparatório, dentro da 

escola de dança, mesmo já tendo salário e uma carreira pela frente, Sylvia acabou seu 
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 Audição – avaliação prática para passar para um nível específico. Nesse caso, a audição era uma 

prova de ballet para entrar no Balé Guaíra, a primeira Companhia de Ballet Oficial do Estado. 
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curso de Pedagogia. A partir disso, começou a ser convidada para trabalhar na parte 

pedagógica da escola até tornar-se diretora
214

, em 2011, cargo ocupado por ela até a 

data do seu depoimento, em 2014. 

 Sylvia Massuchin, aluna de Ceci Chaves é mais uma das alunas da escola que a 

ela retorna e devolve os conhecimentos nela adquiridos.  

 

FIGURA 116 - SYLVIA MASSUCHIN 

 

Fonte: SETOR de MEMÓRIA da EDTG, 2015. Pasta 3.  

 

5.4 DÉBORA DE LARA
215

 

 Antes dos primeiros passos na dança, Débora de Lara inicia seus estudos 

corporais com a ginástica olímpica
216

, dos 8 aos 12 anos de idade. Os aparelhos (barras 

assimétricas, trave, cavalo) não lhe motivavam tanto quanto a ginástica de solo. A 

partir do seu interesse maior em fazer solo, na ginástica, descobriu que o ballet poderia 
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 A direção geral e coordenação geral são termos sinônimos neste caso. O termo quer significar o 

cargo mais alto da Escola de Dança do Teatro Guaíra que representa a escola junto às autoridades do 

Estado e fora dele. 
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 LARA, Débora de. Depoimento dado à autora. 30 de outrubro de 2014. 
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  Hoje chamamos de ginástica artística. São quatro aparelhos obrigatórios para competição olímpica 

sendo: barras assimétricas, trave, cavalo e solo. 
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explorar alguns daqueles movimentos, sem ter que competir nos aparelhos que lhe 

causavam certo receio. 

 Através de uma amiga de colégio (Sion), descobriu a escola do Teatro Guaíra e 

fez o teste aos 12 anos, pois era a idade máxima para fazer o teste de ingresso. 

Enquanto aluna da escola do Teatro Guaíra teve aulas com Ceci Chaves, Débora Arzua 

Tadra e Rita de Cássia. Parte do seu depoimento é esclarecedor: 

 

A: Como você descobriu o ballet? 

D: Foi minha mãe que descobriu. Eu tinha uma colega de colégio que já era aluna da 

escola do Teatro Guaíra. E ela me disse: „vamos lá, mas tem que ter até 12 anos‟.  Eu 

pensei: „meu deus! Tem que ser esse ano! ‟. Tinha uma outra coleguinha que é minha 

amiga até hoje, também fazia ballet na escola. Essa sempre me dizia: „ Ái! Você 

precisa fazer balé! Porque para ficar uma ginasta graciosa você tem que fazer ballet ‟ 

E eu comecei assim. Esse foi o meu início, mas eu já tinha todo um preparo corporal, 

e o trabalho corporal me facilitou muito, pois eu já trabalhava flexibilidade, força, ... 

eu já tinha um trabalho diferenciado...  

A: Você entrou direto no intermediário? 

D: Não! Entrei no comecinho, no preparatório. Não sabia nada de ballet. Não sabia 

absolutamente NADA! O que era um en dehors, nada... Eu comecei aqui e eu segui 

certinho. Fiz preparatório, básico 1, básico 2, intermediário 1, intermediário 2 e no 

adiantado eu entrei na faculdade, porque naquela época não existia faculdade de 

dança. Eu entrei na faculdade de psicologia. Os horários do curso na Federal eram de 

manhã e de tarde e batia com os horários da escola. Então eu reprovei no ballet 

porque eu fazia só duas vezes por semana na escola.  

A: Como você fez para conciliar o ballet com a faculdade? 

D: Eu reprovei no ballet, né. Claro. Eu vinha para o ballet de vez em quando, eu 

aparecia aqui duas vezes por semana.  

A: Mas você preferia ficar na escola ou na faculdade? 

D: Eu preferia ficar no ballet, mas eu não podia. Tinha que desistir, eu tinha acabado 

de entrar numa universidade. E lá eu não tinha como trancar, eu tinha que fazer um 

ano para poder trancar. Então eu reprovei no adiantado 1, por frequência e, lógico, 
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por nota, pois eu só fazia duas vezes por semana. No segundo ano de faculdade, eu 

tranquei as matérias que eram no horário do ballet para poder fazer a escola do 

Teatro. Como a maior parte do meu segundo ano de faculdade era de manhã eu só 

tranquei duas matérias do curso de Psicologia para continuar no ballet.  

Eu preferi trancar as duas matérias na faculdade para poder fazer a escola e não 

reprovar. Porque aqui, na escola, se você reprovava duas vezes no mesmo ano você 

estava eliminada. Na época era assim. Ainda é. Você não pode reprovar duas vezes no 

mesmo ano. Então eu tinha que me garantir, tinha que passar. 

A: Quando você estava na faculdade, você tinha pressão de pai e de mãe? 

D: Tinha. A Ceci chegou a chamar minha mãe e conversar com minha mãe. Ela disse 

que eu tinha muito talento e que eu precisava fazer mais aulas, me dedicar e que, 

assim, eu ia para a Companhia. Minha mãe disse que NÃO! Que a prioridade eram os 

estudos. Foi bem assim: „ Não! Ballet é hobby‟. Minha mãe dizia que o ballet não 

podia atrapalhar os estudos. Então, tudo bem. Quando eu estava no adiantado, já 

estava cursando a faculdade e, às vezes, a federal fazia greve. Teve um período que 

ficou três meses em greve e eu fui chamada para fazer estágio na Companhia. Dancei 

Giselle na Companhia. Com isso, o Trincheiras me chamou, e eu comecei a fazer 

estágio, fazer as aulas, ensaiar, tudo com a companhia. Quando a faculdade voltou, 

eu fui lá e pedi licença para ele, para pedir para sair da companhia. Eu agradeci um 

monte a oportunidade, mas disse que minha faculdade tinha voltado e que eu 

precisava retornar aos meus estudos. 

A: E o que ele falou? 

D: Tudo bem! Imagina, naquela época tinha um monte de gente querendo, um monte 

de gente queria estar na Companhia, entendeu? Ele achou até engraçado. Mas era 

uma coisa que ficou marcada para mim, e eu precisava concluir os meus estudos.  

A: Por interferência? 

D: Acho que mais por orientação. Naquela época, minha mãe não ia dizer você TEM 

que terminar a faculdade. Não cheguei nem a conversar sobre isso com eles. Ela já 

tinha me dado aquela orientação antes. Eu só pensava que precisava terminar os 

estudos, já que não existia faculdade de dança naquela época. 
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Sobre o início de carreira na Escola de Dança do Teatro Guaíra, Débora de Lara 

continua: 

 

D: Eu terminei o curso de Psicologia em 86. No mesmo ano eu entrei na escola já 

para dar aula. Era assim, no 4º ano eu terminava Licenciatura e no 5º ano acabava o 

bacharelado. Como eu já era licenciada em Psicologia acabei entrando para dar aula 

na Puc. Quando eu terminei a escola do Teatro Guaíra eu terminei a minha 

licenciatura.  Depois eu fiz mais um ano de bacharelado, enquanto dava aula. Quando 

eu terminei a faculdade de Psicologia eu já era professora da Puc, no Curso Superior 

de Dança. (...) Foi um convênio com o Teatro Guaíra. Quem subsidiava era o Teatro. 

Eu era contratada pelo Teatro Guaíra.  

A: Você era contratada CLT? 

D: Isso, exatamente. 

A: Como é que você ficou sabendo para dar aula na graduação? 

D: Na realidade, eu fui convidada. Foi um convite dos professores. O Jair Moraes, às 

vezes, dava aula para a gente [na escola] e ele precisava de uma pessoa para ajudá-

lo, porque ele também estava dando aula na faculdade. Foi ele que me contou e me 

convidou. O Tony [Abbott] que era o coordenador da escola na época. Como a Carla 

[Reinecke] estava fora, o coordenador em exercício me convidou para trabalhar com 

a licenciatura. 

A: Lá? [Puc] 

D: Lá. Que era lá e aqui, né...porque era tudo junto. Era lá e aqui, tudo junto!  

A: Então, mesmo nos anos 80, ainda era confuso, não é? Porque foi a fundação Teatro 

Guaíra com o Estado que fizeram a graduação. Então, os professores de lá davam aula 

aqui... 

D: Exatamente. 

A: ...e os professores daqui também davam aula lá. 

D: Nem todos. Aqueles que tinham licenciatura. Porque você não podia dar aula no 

curso superior sem ter licenciatura e não eram todos que tinham. Entendeu?  

(...) Precisava da chancela. Para você dar aula no curso superior você tinha que ter 

licenciatura plena. E eu tinha a licenciatura da Psicologia. A Debora Tadra tinha da 
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Educação Física, a Carla tinha da Matemática, pois não existia curso superior de 

dança aqui.  

 Débora de Lara e outros professores licenciados em diversos cursos, abrem as 

portas para os próximos alunos da Escola de Dança do Teatro Guaíra a trabalharem 

com a primeira graduação em Dança no Paraná e o segundo curso superior de Dança 

do Brasil. Até a data do seu depoimento, Débora de Lara ainda estava com o cargo de 

coordenadora pedagógica da EDTG e, ainda, não tinha se aposentado da docência da 

Graduação em Dança. 

 

 
FIGURA 117 - DÉBORA DE LARA 

 

Fonte: Arquivo Pessoal Débora de Lara. s/d. 

 

De acordo com os depoimentos e fontes expostas, neste último capítulo é 

possível observar que as alunas da escola continuaram na instituição como professoras, 

diretoras ou coordenadoras. Ou seja, a menina, antes aluna, volta à escola (às vezes, 

mal sai dela) como professora. São elas que mantêm o curso em funcionamento, 

formando novos bailarinos para continuação do seu legado, como se os frutos da 

escola de anos atrás sustentassem ainda o pilar dessa instituição escolar.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Da corte francesa, no reinado de Luís XIV origina-se a terminologia em francês 

utilizada até hoje nos movimentos do ballet, assim como as primeiras posições da 

dança clássica que Beauchamps descreveu.  

 

(...) a corte, igualmente residência do príncipe, assumiu urn novo 
aspecto e uma nova importância na sociedade ocidental, em urn 

movimento que se espalhou lentamente pela Europa, para refluir 

novamente, mais cedo aqui, mals tarde ali, durante a epoca que 
denominamos ´Renascença .́ Nos movimentos desse periodo, as cortes 

foram se tomando o modelo concreto e os centros formadores do 

estilo”. (ELIAS, vol.2, p.16). 

 

O modelo da corte influenciava não só a linguagem do ballet, mas outros 

movimentos que faziam parte do cotidiano. 

 

A mais influente das sociedades de corte desenvolveu-se, como 

sabemos, na França. A partir de Paris, os mesmos códigos de conduta, 

maneiras, gosto e Iinguagem difundiram-se, em variados períodos, por 
todas as cortes europeias. Mas Isso não aconteceu apenas porque a 

França fosse o pals mais poderoso da época. Somente se tornou 

possível porque, em uma transformação geral da sociedade europeia, 
formações sociais semelhantes, caracterizadas por formas análogas de 

relações humanas, surgiram por toda a parte. A aristocracia absolutista 

de corte dos demais países inspirou-se na nação mais rica, mais 

poderosa e mais centralizada da época, e adotou aquilo que se 
adequava as suas próprias necessidades sociais: maneiras e linguagem 

refinadas que a distinguiam das camadas Inferiores da sociedade.  Na 

França ela [a corte] via plenamente desenvolvida, algo que nascera de 
uma situação social semelhante e que se ajustava a seus próprios 

ideais: pessoas que podiam exibir seu status, enquanto observavam 

também as sutilezas do intercâmbio social, definindo sua relação exata 
com todos acima e abaixo através da maneira de cumprimentar e de 

escolher as palavras - pessoas de "distinção” que dominavam a 

"civilidade".  Ao adotarem a etiqueta francesa e o cerimonial 

parisiense, os vários governantes obtiveram os Instrumentos que 
desejavam para tornarem manifesta sua dignidade, bem como visível a 

hierarquia social, e fazerem todas as demais pessoas, em primeiro 

lugar e acima de tudo a nobreza de corte, conscientes de sua posição 
dependente e subordinada”. 0 que começa a constituir-se aos poucos, 

nos fins da Idade Media, não é apenas uma sociedade de corte aqui e 

outra ali. É uma aristocracia de corte que abraça toda Europa 
Ocidental, com seu centro em Paris, dependências em todas as demais 

cortes e afloramentos em todos os outros círculos que alegavam 

pertencer a "Sociedade", notadamente o estrato superior da burguesia 

e até, em certa medida, em camadas da classe media. Os membros 
dessa sociedade multiforme falam a mesma língua em toda a Europa, 

inicialmente o italiano e, depois, o  francês: lêem os mesmos livros, 
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têm o mesmo gosto, as mesmas maneiras e - com diferenças em grau – 

o mesmo estilo de vida. (ELIAS, vol. 2, p.17-18). 

 

Os primeiros tratados que ensinavam normas de dança começaram a ser escritos 

entre 1435 e 1436 por Domenico da Ferrara com a intenção de sistematizar os 

primeiros movimentos de uma sociedade civilizada. A aparência, a estética, os gestos e 

reverências feitas para o rei ou dentro da corte eram, em sua maioria, coreografados. 

Desse modo, a gramática dos movimentos começava a ser difundida nas cortes da 

Europa e Piacenza foi o primeiro a escrever sobre alguns movimentos usados até hoje 

nas aulas de ballet como a reverenza (reverência), os saltos e as piruetas. 

Na época da Renascença, no reinado do Rei “Sol” a dança começa a fazer parte 

da educação da nobreza, como maneira de codificar gestos, movimentos, e refinar o 

gosto da sociedade “civilizada”. Quanto mais a corte se refinava, mais mestres de 

dança eram requisitados, abrindo caminhos para profissionalização de artistas e 

bailarinos. Com movimentos coreografados dava-se maior importância aos mestres de 

dança, o que favoreceu a escrita de outros tratados. 

A primeira escola de dança no ocidente foi fundada pelo rei Luis XIV, em 

1661: Académie Royale de la Danse. Com a criação de uma Academia Real de Dança 

foi necessário escrever novos tratados de dança que serviriam como “guias” ou livros 

didáticos para as próximas escolas que foram se espalhando pelo ocidente. Franceses, 

italianos, russos, americanos, ingleses, dinamarqueses, cubanos sentiram necessidade 

de explicar seus métodos de ensino em tratados e livros de dança. Contudo, 

historiadores dão crédito à Vaganova pelo pioneirismo em dar importância ao ensino e 

à organização didática dentro de uma aula de dança clássica. 

Apesar destes tratados e de diversas escolas de ballet espalhadas pelo mundo, a 

linguagem da dança clássica tem origem na corte francesa e seus os movimentos foram 

todos codificados em francês. Qualquer pessoa que queira fazer uma aula de ballet, 

atualmente, aprenderá junto com os movimentos, esta terminologia: plié, tendu, jetté, 

eleve, frappé, e assim por diante. 

Observou-se que as práticas pedagógicas na instituição escolar pesquisada é um 

híbrido de conhecimentos de diversas escolas-métodos de ballet (francesa, russa, 
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italiana, americana) desde sua origem, embora professores e alunos a identifiquem 

como uma referência a escola-método francês. 

Depois de relembrar um pouco da história da dança, a qual explica alguns dos 

saberes e práticas utilizados até hoje nas escolas de ballet, retoma-se à 

problematização da pesquisa: considerando a Escola de Dança do Teatro Guaíra, 

antigo Curso de Danças Clássicas, uma Instituição Escolar na área da dança, como se 

deu sua trajetória histórica, desde sua origem em 1956 até a criação do primeiro Curso 

Superior de Dança no Paraná, em 1984?  

As fontes analisadas para responder essa pergunta têm características singulares 

assim como a instituição escolar da área da dança. É importante ressaltar que a fonte, 

nessa tese: 

 

(...) se constitui permead[a] por uma série de peculiaridades, que, em 
alguma medida [a] diferencia da pesquisa em outras artes (...). Tal 

diferenciação se dá, principalmente por uma condição essencial em 

relação às fontes: se em outros campos o objeto de pesquisa pode ser 
visualizado ou reproduzido de maneira concreta, no teatro [e na 

dança] ele é efêmero, se esvai deixando apenas fragmentos, resíduos e 

vestígios. (BATISTA; ROSELL, 2017, p.289-290 [sem grifo no 
original]). 

 

Justamente juntando os pedaços através de fragmentos, resíduos e vestígios que 

as fontes coletadas puderam ser analisadas.  

Ao investigar a trajetória histórica da Escola de Dança do Teatro Guaíra, no 

período entre 1956 a 1984 percebe-se a necessidade de transformar o Curso de Danças 

Clássicas em escola. Pode-se dizer que a trajetória histórica do Curso de Danças 

Clássicas do Teatro Guaíra começa antes mesmo da sua criação, em 1956 quando a 

cidade de Curitiba mais precisamente, a Sociedade Thalia abre as portas para a criação 

da primeira escola de dança que se tem registro, em 1927, pelo polonês Tadeu 

Morozowicz. Pode-se dizer que a cidade herdou do século XV o refinamento da 

sociedade francesa e a educação artística e cultural da escola de dança russa, a qual 

Tadeu Morozowicz foi aluno.  

Para Tadeu Morozowicz educar moças através da dança não era só deixá-las 

com um corpo flexível e bonito, mas também fazia parte do refinamento da sociedade 

curitibana. Ele ensinava aquilo que aprendera na escola de Varsóvia e na escola do 
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Teatro Mariinski: respeito, disciplina, organização e gosto pelas artes em geral. O 

Curso de Ballet da Sociedade Thalia não formava alunas como bailarinas clássicas. O 

ensino, através do ballet estava para os códigos de conduta da sociedade curitibana 

como os antigos tratados de dança para a Renascença. 

Com a criação da primeira escola oficial, pública e gratuita de dança clássica 

em Curitiba, em 1956 o Curso de Danças Clássicas do Teatro Guaíra é que a educação 

do ballet foi disponibilizada para todas as pessoas da sociedade.  

O começo foi nebuloso e os primeiros diretores não negavam as dificuldades 

encontradas para manter o curso no início de sua criação. Com uma única turma, 

alunas novas faziam aulas com algumas alunas regulares, sendo necessário retomar o 

conteúdo do início para colocar todos no mesmo nível de ensino. Assim, os diretores 

tinham dificuldades em executar um planejamento pedagógico para que as alunas 

tivessem conteúdos mais avançados.  

Mesmo assim, nos anos 1960, a cidade de Curitiba começa a dar maior 

visibilidade à arte da dança clássica, fato que favoreceu para que sediasse o Primeiro 

Encontro de Escolas de Ballet do Brasil. Algumas alunas do Curso de Danças 

Clássicas participavam dos encontros o que dava maior visibilidade ao mesmo.  

Contudo o primeiro espetáculo em que foram apresentadas as alunas de todos os 

níveis do curso data de 1965, sob a direção de Lorna Key. Nesse ano, o curso contava 

com seis turmas indicando seis níveis (anos) até a formação. Nota-se um aumento no 

número de alunas desde a primeira turma formada, com apenas 30 alunas inscritas, ou 

seja, a demanda era crescente. O curso continuava com a exclusividade de alunas 

mulheres. Mesmo sendo um curso gratuito, não havia uma permanência e uma 

consistência na continuidade do curso. Isso ainda dificultava a formulação de um 

programa de progressão para níveis mais adiantados.  

Logo que o curso foi criado, a direção era indicada pelo Secretário de Negócios 

do Governo, também diretor Superintendente do teatro. Esta secretaria não estava 

vinculada nem à educação, tampouco à cultura. Com a criação da Fundação Teatro 

Guaíra, em 1969, o Secretário de Estado dos Negócios da Educação e da Cultura 

nomeava um diretor Superintendente do teatro, que seria o diretor geral e este indicava 

uma diretoria artística. Dentro dessa diretoria estavam agrupadas atividades do Curso 
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de Danças Clássicas, do Corpo de Baile, da Orquestra entre outros. Ou seja, fecharam 

as atividades artísticas em uma única caixa como se uma única pessoa conseguisse 

dirigir tantas atividades artísticas distintas.   

Em 1968, a idade mínima para o ingresso no curso era 7 anos completos, ou a 

completar 7 anos até junho do ano corrente. A idade máxima era de 12 anos. A 

exigência para o ingresso no curso era o documento de matrícula escolar de instrução 

formal do ensino primário ou secundário além de passar por um teste de aptidão física. 

Ao que tudo indica os testes de aptidão física eram parecidos com aqueles elaborados 

por Ceci Chaves nos anos de 1970. As meninas eram avaliadas de malha, sem meia 

calça e sem sapatilhas para poder observar melhor a constituição física e as habilidades 

corporais, durante uma aula de ballet. Os itens avaliados eram o formato de pés, 

pernas, tronco e braços e suas proporções de acordo com a ficha de aptidão física, 

como mostram as imagens n.93 e 94. 

A partir de 1970 o Curso de Danças Clássicas oferece, além da disciplina 

Técnica da dança clássica, as disciplinas: Francês
217

, História da Dança e Música. O 

curso que tinha sido estruturado em oito anos de formação, desde 1968 é reestruturado 

em 1972 para doze níveis, obrigando todas as suas alunas a fazer um teste de 

nivelamento. Yurek Shabelewski, responsável por esta reestruturação também alterou 

o horário das aulas de duas a três vezes por semana para aulas diárias.  

Os anos 1970 devem ter sido confusos para os alunos do Curso de Danças 

Clássicas, pois os níveis de formação mudaram de doze anos, para onze, depois para 

nove, até que em 1976, Ceci Chaves e Yara de Cunto definiram oito anos até a 

conclusão do mesmo.  A confusão consistia em renivelar todos os alunos a cada 

mudança para que pudesse, finalmente, ter uma estrutura pedagógica concreta. Nesta 

mesma década Auci Luiz Guarnieri preocupa-se em construir uma identidade séria 

para os profissionais do ballet, afirmando não ser o curso um simples passatempo. Ao 

encarar ballet como ensino e como arte afirma que um dos objetivos principais deveria 

“aliar a filosofia da alma à filosofia de ação, promovendo a formação do individuo 
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 Não houve confirmação por parte dos entrevistados sobre esta disciplina, embora constasse em uma 

notícia de jornal deste ano.  
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baseada na realidade e na conscientização, dentro de uma estrutura social” (GAZETA 

DO POVO, 8 mar., 1974. In: Setor de Memória da EDTG 2014).  

Só em 1976 é que Ceci Chaves organizou as fichas de avaliação e de conteúdos, 

por níveis de formação, ou seja, finalmente, o curso teria a possibilidade de uma 

estrutura pedagógica estável. Os níveis estavam classificados em: Preparatório, (1º 

ano); Básicos I e II, (2º e 3º ano); Intermediários I e II, (4º e 5º ano); Adiantados I e II, 

(6º e 7º ano) e Aperfeiçoamento, (8º ano). Até então, o processo de ensino, 

possivelmente era passado para os alunos da forma como foram recebidos: com 

conteúdos específicos de cada modelo de escola de dança (francesa, italiana, russa, 

etc.) e sob referências e experiências pessoais vividas. Não há registro de utilização de 

cadernos ou outro material de anotação, nem para disciplinas como História da Dança 

e Música que poderiam ter informações mais teóricas, nem para a Técnica da Dança 

Clássica, exclusicamente, corporal, embora com conteúdos, igualmente, importantes 

para serem anotados. 

As aulas consistiam em aquecimento na barra e depois movimentos no centro. 

Para as alunas mais adiantadas com mais de três anos de curso, havia exercícios de 

pontas. Os conteúdos variavam de acordo com os níveis sendo possível observá-los 

nas fichas de avaliação padronizadas por Ceci Chaves. Para os níveis preparatórios, 

movimentos complexos como grandes saltos não eram cobrados. Verifica-se, nas 

mesmas fichas que as matérias consideradas “teóricas” tinham um pequeno espaço 

reservado para que a nota final fosse ali colocada, o que não permitia acompanhar o 

progresso do aluno destas disciplinas como na disciplina de dança clássica. 

As matérias teóricas começaram a ser reconhecidas como disciplina a partir de 

meados dos anos 1970, como: Anatomia Aplicada à Dança, História da Dança, Música 

e Iniciação ao Ensino da Dança. Contudo, só em 1982, o Curso de Danças Clássicas, 

através de um relatório interno, indica a duração de cada disciplina no currículo. As 

disciplinas e a duração das mesmas eram: Dança Clássica, oito anos; Dança Moderna, 

seis anos de duração; Pas de Deux, Danças Folclóricas, Musicalização, História da 

Arte, História da Dança e Repertório e Anatomia Aplicada à Dança um ano. Tal 

relatório implica afirmar que o curso continuava a crescer, portanto era necessário 
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fazer registros oficiais, nem que fossem relatórios internos sobre o currículo, as 

disciplinas e suas cargas horárias, o número de docentes e discentes.  

Com relação aos saberes e práticas pedagógicas adotadas no Curso de Danças 

Clássicas foi possível perceber que estes já eram utilizados, na cidade, de acordo com 

os boletins encontrados do Curso de Ballet Thalia. De qualquer forma, os saberes e 

práticas pedagógicas não eram exclusividade dos imigrantes ou dos professores de 

dança que aqui lecionavam dança, pois desde o século XIX modelos de escolas e 

métodos de ballet já estavam sendo publicados. 

Quanto à estrutura administrativa do Curso de Danças Clássicas do Teatro 

Guaíra é possível constatar que a cada lei ou decreto modificando a administração do 

Teatro Guaíra deixava cada vez mais distante a direção da escola da direção geral do 

teatro. Isto se deve ao fato da dança ser considerada uma arte marginalizada, mal vista 

como profissão e formação, ou seja, o “primo pobre” das artes como afirmou Garaudy 

(1980). Por vezes, a sensação é de que os personagens dessa história caminham meio 

solitários, quase sem serem percebidos pelo contexto social e cultural da cidade. De 

fato, eles caminharam muitas vezes solitários, querendo um espaço e um 

reconhecimento. Tanto é que só após a criação do Balé Guaíra, em 1969 o Curso de 

Danças Clássicas começou a ser compreendido como uma possibilidade de ter 

profissionais de dança trabalhando na cidade. Não que tenha sido fácil reconhecer a 

profissão, mas ao menos a cidade tinha como estimular os alunos que saiam da escola 

e procuravam por trabalho, neste caso, o trabalho de bailarino profissional. Além 

disso, foi após a criação da companhia de dança do Teatro Guaíra (BTG) que 

começaram a dar maior valor às reestruturações de carga horária e níveis de formação 

dentro do curso.  

O Curso de Danças Clássicas do Teatro Guaíra teve seus altos e baixos, contudo 

conseguiu, nessa caminhada, no recorte de tempo pesquisado ampliar, 

significativamente, o número de alunas, de turmas, de professores e de profissionais 

técnicos. O esforço dos professores e dos diretores em estabelecer e manter o nível 

profissional de formação sempre esteve presente, mesmo nos momentos difíceis como: 

preconceito social, falta de espaço adequado e professores sem sálario. Nesse sentido, 

é possível dizer que aqueles que por ali passaram foram persistentes e não desistiram 
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da missão de ensinar dança, desenvolvendo e ampliando o mercado de trabalho até a 

criação do Curso Superior de Dança. 

Enfim, o Teatro Guaíra era um motivo de orgulho para a cidade como prova de 

seu “progresso” cultural, desde a intenção de sua construção. A cultura era vista, nesse 

caso como os edifícios urbanos construídos para tal fim e não como os recursos 

humanos que ocupariam estes espaços. Não havia secretaria que pudesse acolher as 

artes que circulavam pela Fundação Teatro Guaíra, já que em 1979 um decreto coloca 

a Secretaria do Estado para assuntos extraordinários da Cultura e do Esporte como 

responsável pela Fundação e não mais a Secretaria dos Negócios da Educação e da 

Cultura. Porque tanta volta para falar da estrutura orgânica do Teatro da Guaíra e da 

Fundação Teatro Guaíra? Ora, se nem o complexo maior (Teatro Guaíra) estava 

devidamente organizado, como poderia ser cobrado que o Curso de Danças Clássicas 

do Teatro Guaíra estivesse? Como exigir que documentos, atas e registros estivessem 

sido organizados nessa época? 

Com permissão da academia, retomo meu discurso em primeira pessoa para que 

possa fazer algumas considerações finais. Nesta tese tive que assumir algumas 

posições que não sei se deveria. Mas precisei assumir, em primeiro lugar, que a Escola 

de Dança do Teatro Guaíra, antigo Curso de Danças Clássicas do Teatro Guaíra é uma 

Instituição Escolar que pode e deve ser pesquisada, assim como outras instituições 

escolares da área da dança. Até o presente, não consegui encontrar pesquisas nesta 

área específica. Muitos pesquisadores abordam as artes plásticas, o canto, a música, 

mas não a dança como possibilidade de revelar a história de uma instituição escolar. 

Tive que assumir também que a dança e seu ensino foram, no período pesquisado, uma 

arte marginalizada, como se contextos culturais e sociais não tivessem tanta influência, 

considerando que ela nem era vista como “arte”. As leis sobre a arte no ensino 

referem-se às artes plásticas, ao desenho geométrico, à pintura, à literatura, mas não à 

dança. Assim, o “parente pobre” das artes estaria fadado a ser esquecido em todos os 

contextos, sendo lembrado por poucos personagens da história da dança e da educação 

que conseguiram fazer essa caminhada solitária.  

Outro fato que precisei assumir, na minha caminhada solitária foi a encenação-

espetáculo e tudo o que ele envolve (aulas, ensaios) não só como prática pedagógica 
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fundamental para formação do bailarino, mas como a culminância dos saberes e 

práticas educativas, especialmente dentro de uma escola de ballet. Os espetáculos são 

fundamentais para que o ensino seja colocado em prática e para que os alunos possam 

estabelecer as devidas relações com o público. Isto é, além de formar plateia, interagir, 

trocar experiências e aprender com a equipe técnica, os alunos poderiam mostrar o 

resultado do seu desenvolvimento em aula para os pais e familiares, experimentando 

caminhos possíveis da formação profissional. Diria mais, a encenação-apresentação, 

seja interativa ou não faz parte de qualquer processo de formação em dança. Um 

artista da dança tem que interagir com o público, seja na rua, no museu ou na igreja: 

para grandes ou pequenas plateias. A expressão do movimento deve ser compartilhada 

pelo artista-bailarino e este o faz no momento em que se “apresenta” e compartilha sua 

experiência, em um determinado espaço para um determinado público. Algumas 

pessoas da área da dança podem chamar de resultado de um processo ou parte de um 

projeto de pesquisa. De qualquer forma, eliminando as possibilidades de conceitos ou 

nomenclaturas diferenciadas, todos aqueles que já passaram pela arte da dança fazem 

seu espetáculo-encenação, ao final de um ciclo vivido e experimentado corporalmente. 

Diferente da pintura, da escultura ou da gravura onde a obra ou o processo da obra 

pode ser apreciado fisicamente, em um espaço-tempo não determinado, a dança só 

pode ser apreciada no momento em que se está dançando. Podem ser que vocês 

perguntem e os registros em vídeo ou foto? Eles são um recurso para serem acessado 

sim, mas seriam como se fossem uma foto de uma pintura ou de uma escultura, ou 

seja, a experiência nunca é a mesma. Para quem já viu um espetáculo de dança, de 

teatro ou de ópera conseguirá entender. A emoção vivida, experienciada é a mesma 

quando podemos rever o espetáculo em vídeo? Deixo a questão em aberto, pois não é 

essa, exatamente, a discussão proposta. 

O que foi proposto, nesta tese, desde o começo foi compreender a trajetória 

histórica de uma instituição escolar de dança. Pode-se dizer que foi apenas o início de 

uma longa caminhada para estabelecer o relacionamento entre as áreas de História da 

Educação e o ensino da Dança.  

Reafirmo a importância desta pesquisa referindo-se a esta escola que continua 

formando artistas-bailarinos, na cidade de Curitiba. Além disso sugiro o 
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desenvolvimento, a continuidade e novas reflexões de pesquisas sobre instituições 

escolares, na área da dança. 
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QUADRO 3 - DIRETORES 

Data Direção  

1956-1961 Tereza Padron de Siqueira 

1961-1966?  Aroldo Moraes 

1966? -1967  Lorna Kay 

1968-1973 Yara de Cunto. 

1974 Auci Luiz Guarnieri 

1976- 1982 Liane Essenfelder C. M. Frank 

1983 - ? Carla Reinecke 
Fonte: Quadro organizado pela autora com base no Setor de Memória da EDTG. 
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QUADRO 4 - PROFESSORES 

Data Professores 

1956 Tereza Padron de Siqueira. 

1957-1960  Tereza Padron de Siqueira, Aroldo Moraes. 

1961 -1964 Aroldo Moraes. 

1965 Aroldo Moraes, Lorna Kay 

1966-1967 Aroldo Moraes, Lorna Kay, Marlene Tourinho de Britez. 

1967 Lorna Kay, Marlene Tourinho de Britez, Ceci Chaves*, Miriam 

Braga*. 1968 – 1970 Yara de Cunto, Marlene Tourinho de Britez, Ceci Chaves*. 

1971 – 1975 Sem fonte para confirmação de nomes. 

1976 Aracy de Paula Soares, Ceci Chaves, Liane E.C. M. Frank, 

Marlene T. de Britez, Raquel Caetano, Regina Zilli, Renan 

Castellon, Rita de Cássia Corrêa. 

1977-1978 Dora de Paula Soares, Ceci Chaves, Débora Arzua (Tadra), 

Liane E.C. M. Frank, Marlene T. de Britez, Regina Zilli, Renan 

Castellon, Rita de Cássia Corrêa, Rita Pavão. 

1979 Ceci Chaves, Débora Arzua (Tadra), Jocy Beckert Santos, 

Liane E.C. M. Frank, Marlene T. de Britez, Regina Zilli, Anton 

Garces, Vera Cristina Maciel. 

1980-1981 Carla Reinecke Tavares, Ceci Chaves, Débora Arzua Tadra, 

Elaine Marcondes, Eva Schull, Jocy Beckert Santos, Liane E.C. 

M. Frank, Marlene T. de Britez, Regina Zilli, Rita de Cássia 

Correia, Vera Cristina Maciel, Yurek Shabelewski. 

1982 Carla Reinecke Tavares, Ceci Chaves, Débora Arzua Tadra, 

Elaine Marcondes, Jocy Beckert Santos, Liane E.C. M. Frank, 

Marlene T. de Britez, Rita de Cássia Correia, Vera Cristina 

Maciel, Yurek Shabelewski. 

1983 Carla Reinecke Tavares, Ceci Chaves, Débora Arzua Tadra, 

Elaine Marcondes, Eva Schull, Jocy Beckert Santos, Lucilene 

de Almeida, Marlene T. de Britez, Vera Cristina Maciel, 

Priscila Ferreira, Tony Abbot, Yurek Shabelewski. 

1984 Carla Reinecke, Ceci Chaves, Débora Tadra, Eva Schull, Jocy 

Beckert Santos, Lucilene de Almeida, Marlene T. de Britez, 

Priscila Ferreira, Rafael Pacheco, Tony Abbot, Yurek 

Shabelewski. 

 *Dados encontrados na Pasta n.2 da Edtg. Não é uma certeza que sejam nomes de professoras 

deste ano. Não aparecem nos programas de espetáculos. 

Fonte: Quadro organizado pela autora com base no Setor de Memória da EDTG. 
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QUADRO 5 - DISCIPLINAS 

ANO ESTRUTURA 

(anos / níveis 
de formação)  

Nomenclatura Disciplinas 

1968 8 anos / níveis 1º ao 8º ano -Técnica de dança clássica 

1970 8 anos / níveis 

Mantém-se os 
anos de 

formação. 

1º ao 8º ano -Técnica de dança clássica 

-Francês 
-História da Dança 

-Música 
1972 12 anos / 

níveis 

 

1º ao 12º ano 
Reestruturação de Yurek 

Shabelewski, diretor do 

BTG. 

-Técnica de dança clássica 
-História da Dança 

-Música 

1973 11 anos / 
níveis 

Aulas diárias 

1º ao 11º ano 
Reestruturação de Yurek 

Shabelewski, diretor do 

BTG. 

-Técnica de dança clássica 
-História da Dança 

-Música 

1974 9 anos / níveis 
Mudança na 

nomenclatura 

dos níveis. 

- Preparatórios I e II, (1º e 2º 
ano). 

- Básicos I e II, (3º e 4º ano), 

- Intermediários I e II, (5º e 
6º ano). 

 - Adiantados I e II, (7º e 8º 

ano). 
- Aperfeiçoamento, (9º ano). 

-Técnica de dança clássica 
-História da Dança 

-Música 

1976 8 anos / níveis 

 

- Preparatório (1º ano). 

- Básicos I e II, (2º e 3º ano),   

- Intermediários I e II, (4º e 
5º ano). 

 - Adiantados I e II, (6º e 7º 

ano). 
- Aperfeiçoamento com o 

Corpo de Baile. (8º ano). 

-Técnica de dança clássica 

-História da Dança 

-Música 

1978 8 anos / níveis 

 

- Preparatório (1º ano). 

- Básicos I e II, (2º e 3º ano), 
- Intermediários I e II, (4º e 

5º ano). 

 - Adiantados I e II, (6º e 7º 
ano). 

- Aperfeiçoamento com o 

Corpo de Baile. (8º ano). 

-Técnica de dança clássica 

-História da Dança 
-Música 

-Anatomia aplicada a Dança (em 

fase de aprimoramento) 
-Dança Moderna (apenas para 

alunas mais adiantadas) 

1980 8 anos / níveis 
 

- Preparatório (1º ano). 
- Básicos I e II, (2º e 3º ano), 

- Intermediários I e II, (4º e 

5º ano). 
 - Adiantados I e II, (6º e 7º 

ano). 

- Aperfeiçoamento com o 

-Técnica de dança clássica 
-Dança Moderna 

-Música: teoria, estilos e evolução.  

-História da Dança 
-Caráter

218
 

-Anatomia Aplicada à Dança 

-Iniciação ao ensino da dança. 

                                                             
218

  A disciplina Caráter possivelmente foi introduzida no currículo nos anos setenta, com a vinda de 

Yurek Shabelewski. Contudo, não é possível afirmar se foi uma disciplina dada ao Corpo de Baile ou 
dentro da Escola de Dança do Teatro Guaíra. Ela só aparece no programa do espetáculo da escola, 

como disciplina, em 1980. 
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Corpo de Baile. (8º ano).  

1981 8 anos / níveis 

 

- Preparatório (1º ano). 

- Básicos I e II, (2º e 3º ano), 

- Intermediários I e II, (4º e 
5º ano). 

 - Adiantados I e II, (6º e 7º 

ano). 
- Aperfeiçoamento com o 

Corpo de Baile. (8º ano). 

-Técnica de dança clássica 

-Dança Moderna 

-Música: teoria, estilos e evolução.  
-História da Dança 

-Caráter 

-Anatomia Aplicada à Dança e Pas 
de Deux. 

-Iniciação ao ensino da dança. 

 

1982 8 anos / níveis 
 

- Preparatório (1º ano). 
- Básicos I e II, (2º e 3º ano), 

- Intermediários I e II, (4º e 

5º ano). 
 - Adiantados I e II, (6º e 7º 

ano). 

- Aperfeiçoamento com o 

Corpo de Baile. (8º ano). 

-Dança Clássica – 8 anos. 
-Dança moderna – 6 anos. 

As demais disciplinas durante 1 

ano: 
-Pas de Deux 

-Danças Folclóricas, 

-Musicalização 

-História da Arte 
-História da Dança e Repertório 

-Anatomia aplicada à dança 

1983 8 anos / níveis 
 

- Preparatório (1º ano). 
- Básicos I e II, (2º e 3º ano), 

- Intermediários I e II, (4º e 

5º ano). 

 - Adiantados I e II, (6º e 7º 
ano). 

- Aperfeiçoamento com o 

Corpo de Baile. (8º ano) ou 
no Projeto Pré-Profissional. 

-Dança Clássica  
-Dança moderna  

-Música 

-Anatomia aplicada à dança  

-Pas de Deux 
 

Fonte: Quadro organizado pela autora com base no Setor de Memória da EDTG.  
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QUADRO 6 - PRIMEIROS ALUNOS: 1956 

Alice Marta Lohmann Maria da Gloria Fara 

Deny Candido Oliveira Maria Helena Musek 

Doroty Maria Muniz Maria de Lurdes Andrade 

Durval Adolar Wigert Marilena Prado 

Eugenia Carnero, Galdívia do Carmo Manon Jaga 

Genny Pedroso Marli Lauzoni 

Jucirema de Souza Matilde Cordeiro da Luz 

Jurema de Andrade Rosa Maria de Almeida 

Katia Maria dos Santos Burger Shirley Dorigatti 

Lea Gilbert Terezinha Norma Largura 

Lélia Mara Gasparin Vitória H. Faria 

Lenira Silva de Freitas Wilma Cedi de Souza 

Louete Terezinha Natal Yara Maria Pereira 

Lurdes Cortiano Ziole Zanotti 

Maria Eugenia Dal´Stella  

Total de alunos no espetáculo 29 
Fonte: Quadro organizado pela autora com base no Setor de Memória da EDTG, pasta n.1. 
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QUADRO 7 - ALUNAS EM 1965 

Ana Lúcia Gonçalves Marcia Maria Gonçalves Paulo 

Ana Maria Binatti Marcia Silva 

Angela Folador Mara Borsan 

Angela Lopes Magali de Macedo 

Beatriz Ney Vilia Margarete Pereira 

Cenemele(?) Pazo Maria Luíza Marques 

Cleia (?) Maria Leonor (?) 

Cristina Maria Pereira Maria Luiza (?) 

Cyntia Guiraud Maria Lúcia Abujamra 

Denise Siqueira Marica Carvalho e Silva 

Dulcelea do Rocio Gamballi Nadia Adami 

Eliana Nogoceke Nelmari do Rocio P(?) 

Elizabeth Siqueira Olga Nadia Klimzuk (?) 

Elizabeth de Fátima Beatriz Olga (?)  

Edilamar Carmem Prestes Paula Luciene 

Eveline Villa, Jeny P (?) Raquel Santos 

Glória de Fatima Gonçalves Regina Helena Joppert 

Heloisa Maria Campos Rosangela Galeb 

Isabel Maria Bonetto Rosangela Maria Galeb 

Ivelise Auriebio(?) Rosangela Nogoceke 

Joceli Shereiber Rosangela Urbenski (?)  

Joceli Terezinha Miekosk (?) Rose Marie Heldemann 

Jocemar Schreiber Rosemari M.(?) 

Josiane M Rosemari Sbaraini 

Katia Margaret Guiraud Roseli Debiario 

Lauri Nelia Auráchio (?) Roseli Araújo 

Licena Brunetti Roxana M.(?) 

Lucena Bru(?) Roxane Cassaneli(?) 

Luiza Maria Pereira Sandra Maria Mickosz(?) 

Scheila Maria Santos Sueli Cristina Darif 

Silmara Velace Susana Bittencourt 

Silvana Gareia Susete Pfeffer 

Simone Krueger Teresinha de Jesus Macli  

Solange Glock Ursula Maria B(?) 

Solange Krueger Vera Maria Garcia 

Sonia Regina Dziecinny Vera Lucia Romano 

Sonia Kato Virginia Nery Villa 

 (?) Maria Naeli 

Total de alunos no espetáculo 75 
Quadro organizado pela autora com base  no programa do FESTIVAL DE BALLET, S/DATA

219
. In: 

Setor de Memória da EDTG, pasta n.2. 

 

 

                                                             
219

 Nomes retirados do Programa de Espetáculo Festival de Ballet, sem data no original. De acordo 

com arquivos de memória da EDTG, pasta número 2 e notícias de jornal, o ano é 1965. 
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QUADRO 8 - ALUNAS EM 1967 

Ana Lúcia Rezende 1 Marcia Silva 2 

Ana Maria Silva 1 Magali Macedo 3 - 16 e 17 dez. 
Adelina Moris 5 - * Maria Amelia Tavares 1 

Beatrice Sasso c - * Maria Beatriz Carvalho 2 

Bettina Pereira 1 Maria Cristina Paganini 1 

Catarina Rocha 5 - * Maria Estela Rezende 1 

Cristina Maria Pereira 1 Maria de Fátima Cundari 2 

Célia Ibuti 2 Maria Luiza Paganini 2 

Ceci Chaves c  - * Marilda Ribeiro 1 

Conzuelo Pazos 3 - * Marilia Chinasso 1 
Cotilina Mello 1 Marion Tiede 1 

Debora Arzua 1 Miriam Nogoceke c  - * 

Delma Godoy 2 - * Nadir Adami 3 

Denise Maria Turick 1 Raquel dos Santos 3 

Denise Siqueira 3 - * Raquel de Castro 4 - * 

Denise Bremer 3 - * Rita de Cássia 5 - * 

Dely Martins 2 Rosangela Urbenski 3 - * 

Eleonora de Paula Soares 1 Rosane Maia 1 

Glória de Fátima Gonçalves 3 - * Rosana Joanides 3 - * 

Heloísa Helena Lima 4 - * Rosana Lacerda 1 

Isamara Bauer 1 Rosana Braga 1 

Ivelise Lima 2 Sandra Joanides 1 

Jeanine Campelli 3 Sandra Wahshafling 2 

Joselis Carmen Gomes 2 - * Simone Krueger 3 - * 

Jacira Amaral 5 - * Sonia Kato 3 - * 

Jussara Jompolski 4 Sonia Regina Dziecinny 3 - * 

Katia Margaret Guiraud  - * Soraya Rocha 1 

Katia Giraud 3 Soven Amaral 1 

Lidia Noemin Carneiro 1 Siumara Volaco 3 - * 

Lilian Doetzer 2 Susana Paula Soares 2 

Lilian Silveira 1 Tania Camargo 1 

Liliane Angulski 4  - * Tania Fielder 4 - * 

Liliane Maia 1 Thais Cristina Tanner 1 

Livia Moris 1 Tzuhy Lima c  - * 

Lucia Anunciação 4 - * Vera Fielder 2 

Luiza Pereira 3 Vera Marize Coimbra 1 

Maria Alice Lacerda 1 Vivian Doetzer 2 

Marlene Tourinho de Britez prof. - * Viviane Maia 1 

Maria Cristina Stolz 1 Verônika Bárbara 5 - * 

Total de alunos no espetáculo 77 (sem contar com a professora) 
Fonte: Quadro organizado pela autora com base no programa do Festival de Ballet de 17 de dezembro 

1967
220

. In: Setor de Memória da EDTG, pasta n.2. 

 

                                                             
220

 Nomes retirados do Programa do Espetáculo Festival de Ballet, sem data no original. De acordo 

com arquivos de memória da Edtg, pasta número 2, o ano é 1967. 
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Ao lado dos nomes há um número que indica o nível de cada aluno. Os níveis 

das turmas estavam divididos entre o 1º ao 5º ano de formação de acordo com o que 

está descrito no programa. Os alunos de 1965 e de 1967 aumentaram de 75 para 78 

participantes no espetáculo de final de ano. Embora os números não sejam expressivos 

houve um pequeno aumento. As alunas que aparecem com o nome em negrito não 

constam em nenhum ano (nível) do curso, embora participem do espetáculo. Podem ter 

sido alunas regulares ou convidadas.  

As alunas que contém um asterisco (*) ao lado do nome dançaram nos dias 16 e 

17 de dezembro de 1967. No programa do dia 16, somente 28 alunas participaram do 

espetáculo, fato que leva a supor que seriam as alunas mais adiantadas, ou as mais 

habilidosas para os personagens criados. De qualquer modo, as alunas seriam as mais 

comprometidas com os ensaios e com a disciplina, e assim, de participar durante os 

dois dias de espetáculos. 

O nome de Ceci Chaves que tinha sido aluna de Aroldo Moraes fez parte do 

Conjunto Coreográfico de Curitiba, dirigido por Moraes. Porém, no programa de 1967 

seu nome não aparece em nenhum nível específico, embora tenha participado do 

espetáculo em mais de uma peça coreográfica. 
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QUADRO 9 - ALUNAS EM 1968 

Adelina Moris  aluna em 1967 

Catarina Rocha aluna em 1967 

Carlos Carames Convidado 

Ceci Chaves Professora ? 

Delma Godoy aluna em 1967 

Eliana Nogoceke  

Glória de Fátima Gonçalves aluna em 1967 

Gleisy Marty aluna em 1967 

Heloísa Helena Lima 4 aluna em 1967 

Jean Vardé – convidado. Convidado 

Joseli Carmen Gomes 2 aluna em 1967 

Jacira Amaral aluna em 1967 

Lúcia Assunção  

Marlene Tourinho de Britez  Professora 

Miriam Nogoceke aluna em 1967 

Raquel de Castro aluna em 1967 

Rita de Cássia 5 aluna em 1967 

Renan Castelon – convidado. Convidado 

Rosely Pissaia  

Rossana Ferreira  

Simone Krueger aluna em 1967 

Tania Fielder 4 aluna em 1967 

Total de alunos no espetáculo  17 (sem contar profs. e convidados) 

convidadsossora) 
Fonte: Quadro organizado pela autora com base no programa do espetáculo de ballet, 1968

221
. 

In: Setor de Memória da EDTG, pasta n.2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
221

 Nomes retirados do Programa do Espetáculo de Ballet, 1968. Setor de memória da Edtg, pasta 
número 2. De acordo com a notícia do jornal O Diário do Paraná, a data do espetáculo foi 30 de 

setembro de 1968. 



328 
 

QUADRO 10 – ALUNAS EM 1969 

Adriana Rocha Maria Izaber Zainer 

Ana Maria Silva Maria Jacira Amaral 

Ângela Gasparini Maria Luiza Paula Soares 

Bettina Pereira Maria Regina Migliari 

Cristina Maciel Marilia Chinasso 

Cristina Pereira Marion Tiede 

Débora Arzua Marisa Moreira 

Débora Pereira Maximiliano Mello 

Denise Winter Miriam Nogocecke 

Dioneé Alencar Paula Izique 

Edna Janino Paulo Roberto Barbieri 

Edson Garcia Rita de Cássia 

Eleonora Greca Rosana Joanides 

Glécia Palmeira Rosana Lacerda 

Glória Gonçalves Rosângela Alcantara 

Graciela Nociti Roseli Pissaia 

Ivelise Lima Sandra Laynes 

Izamara Bauer Sandra Tod 

Joelci Gomes Sandra Wahrhaftig 

Josiane Milleo Silvana Souccini 

Katia Campos Siomara Mattar 

Kátia Margareth Guiraud Siumara Volaco 

Leony Rodrigues Sônia Dziecinny 

Lia Comandulli Sônia Kato 

Liane Garcia Sonia Velloso 

Lívia Moris Soraia Noce 

Luiza Pereira Soraya Amaral 

Magali de Macedo Suzana Paula Soares 

Marcia Carvalho Tânia Camargo 

Marcos Gonçalves Thaís Tainner 

Maria Alice Lacerda Vera Lúcia Silva 

Maria Amélia Tavares Virginia Paula Soares 

Maria Beatriz Carvalho  

Maria de Fátima Cundari  

Total de alunos no espetáculo 66 alunos no espetáculo 

Fonte: Quadro organizado pela autora com base no programa de espetáculo do final do ano de 1969.  

In: Setor de Memória da EDTG, pasta n.2. 
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QUADRO 11 - ALUNAS NO ESPETÁCULO DE 1970 

ALUNAS 1970 Nível / Ano  

(ordem de nomes de acordo com o 

Programa de Espetáculo). 

Joselis Gomes  

 

 

 

Alunas do 4º e 5º ano. 

 

Fátima Cundari 

Sandra Warahfig 

Thaís Tanner 

Vera Cristina da Silva 

Luiza Maria Pereira 

Maria Beatriz Carvalho 

Maria Luiza Paula Soares 

Simone Kruger 

Raquel Castro 

Rosi Kugler 

Maria Alice Lacerda 

Ana Maria Pereira 

Virginia Paula Soares 

Ângela Gasparini  

 

 

Alunas do 2º e 3º ano 

Cláudia dos Santos 

Marisa Moreira 

Rosana Braga 

Sônia Veloso 

Tania Camargo 

Arabela Conick  

 

 

Alunas do 2º ano 

Denise Jans 

Vera Miraglia 

Ana Luiza Smolka 

Ana Vitória Marques 

Cecília Palhares 

Cynthia Loredana 

Denise Muchenski 

Erica Zeidler 

Martha da Silva 
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Raquel Rutz 

Regina Kotaka 

Mônica Rischbieter 

Nélia Garcia 

Silvia Ussik 

Thirsá Tirapelle 

Joelci Gomes 

Soraya Noce 

Aline Garcia 

Silvia Andrjenski 

Dionée Alencar  

 

Alunas do 3º ano 

Glécia Palmeira 

Karim Ljunberger 

Lia Comandulli 

Soraya Amaral 

Siomara Mattar 

Eleonora Grecca  

 

Alunas do 4º ano 

Débora Arzua 

Marilia Chinasso 

Suzana Paula Soares 

Izamara Bauer 

Bettina Pereira  

 

 

 

 

Alunas sem referência de nível (ano) 

Débora Pereira 

Maria Izabel Zaina 

Maria Regina Migliari 

Martha Marques 

Rosana Lacerda 

Sandra Laynes 

Josyane Milléo 

Marion Tiede 

Sandra Tod 

Viviane Tourinho de Britez 

Ana Maria Silva 
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Marilene Rutz 

Denise Winter 

Eliane Nogoceke 

Kilda Lorenzo 

Marcia Silva 

Norê Lara 

Elaine Maria Sobrinho  

 

 

Alunas do 1º e 2º anos 

Gisele Iwersen 

Jandira Kondera 

Maristela Galhardo 

Mary Kist 

Telma Flôres 

Cristina Sebrão  

 

Alunas do 2º ano 

Dagmar Simek 

Elizabeth Ricci 

Liliane Guinski 

Márcia Wittée 

Nilce Moreira 

Regina Fischer 

Regina Piza 

Total de alunos no espetáculo 83 alunas no espetáculo. 

Fonte: Quadro organizado pela autora com base no Setor de Memória da EDTG, programa de 

espetáculo de 5 de dezembro de 1970. 
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QUADRO 12 - ALUNAS NO ESPETÁCULO DE 1975 

Ana Maria Ferreira Silva (b. convidada) Maria Alice Lacerda 

Arabela Conick Maria Beatriz Carvalho 

Aracy Paula Soares (b. convidada) Maria Bernadete Sant´ana 

Ariane Vilela Maria de Fátima Cundari 

Cassiana Stocler Maria José Braga 

Débora Sicupira Arzua Marilia Chinasso 

Deisi Everli Wor Marlene Tourinho de Britez 

Denise Jang Marta de Areco Pereira 

Denise Winter Miriam Nogocecke (b. convidada) 

Elaine Maria Sobrinho Mônica Rischbieter 

Eleonora Grecca Rosana Faria Lacerda 

Eliane Mestreinho Garcia Rosely Pissaia (b. convidada) 

Eneida Sanchez Sandra Tod 

Gisele Iwersen Silvia Andrzejwski 

Gisele Sobanski Silvia Beatriz Ussyk 

Graziela Buncher Sonia Kato 

Izamara Bauer Soraya Amaral 

Karim Lunglerger Suzana T. de Britez 

Leoni Mariane Rodrigues Tania Camargo 

Lia Comandulli Vera Cristina Maciel (b. convidada) 

Luiza Maria Pereira Vera Miraglia 

 Yumara Bernet 

espetáculo 1975 - datilografado 

38 alunas no espetáculo – 5 bailarinas 

(ex-alunas) convidadas. 
Fonte: Quadro organizado pela autora com base no Setor de Memória da EDTG, programa 

datilografado de espetáculo dos dias 19 e 20, s.d.,1975. 
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QUADRO 13 - ALUNAS NO ESPETÁCULO DE 1976 

Adriana Zeni inter I 

Adriane Ricci Villela inter II 

Alberto R.M. Thompson sem foto no programa 

Alice Marques Dias inter I 

Ana Cristina Maingué inter I 

Ana Lúcia R. Mello inter I 

Ana Maria R. Neiva inter I 

Angela Marques inter I 

Bernadete Scalcione inter I 

Bettina Dalcanale inter I 

Cassiana L. Stocler inter I 

Cláudia Sá Fortes Ferreira inter I 

Cristiane Barreto inter I 

Daisi Wor Ad. I e II 

Daniela de Rossi Ad. I e II 

Denise do Rocio Muchenski inter I 

Elaine Maria Sobrinho Ad. I e II 

Eleonora Grecca Ad. I e II 

Eliane Maria Sobrinho Ad. I e II 

Elisa A. Molli inter I 

Fabiana Scherer inter I 

Giana de Rossi inter I 

Gisele Schwarstburd inter II 

Gisele Sobanski inter I 

Josiane Krause inter I 

Kátia Lundgreen inter I 

Letícia C. Fereira inter I 

Lia Comandulli Ad. I e II 

Liliana Vargas inter I 

Lucilene de Almeida inter I 

Luz Marina Gonçalves inter I 

Maria Bernadete Sant´ana inter II 

Maria Camila Taborda inter II 

Maristela Petry inter II 

Milena Piaskowski inter I 

Neide Barreto inter I 

Neila Maria Góis inter I 

Paula Righesso Ad. I e II 
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Priscila Ferreira inter I 

Regina Coeli Kotaka Ad. I e II 

Regina P. Barreto inter I 

Sandra Regina Colon inter I 

Sigrid H. Strambi inter I 

Silvia Andrjewski Ad. I e II 

Sylnara F. Borges inter I 

Vandenice Amália Furtado inter I 

Vânia Cristina Ferreira inter I 

Vânia Kesikowski Ad. I e II 

Vera Lúcia Gold inter I 

Vera Miraglia inter II 

Virginia de Paula Soares Ad. I e II 

programa espetáculo dez 1976 - capa roxa  50 alunas meninas e 1 menino. 
Fonte: Quadro organizado pela autora com base no Setor de Memória da EDTG, programa de 

espetáculo de 12 de dezembro de 1976. 
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QUADRO 14 - ALUNAS NO ESPETÁCULO DE 1978 

Eugenia Maria de Andrade Souza inter I 

  

  

  

coreografia Dora de Paula 

Soares 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Georgete R. Freitas inter I 

Karian Damo inter I 

Karina Franco de Almeida inter I 

Maria Elizabeth Leischering inter I 

Maria Isabel Centa inter I 

Maristela Lemos inter I 

Patrícia Cabral inter I 

Rejane R. Sozin inter I 

Rowena Mellor inter I 

Ruth Caetano dos Santos inter I 

Solange Bona inter I 

Virgínia Paula Soares inter I 

Wolda Maria Reis inter I 

Ângela Fleischefresser inter I 

coreografia Ceci Chaves 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ariane Villela inter I 

Clara Oyama inter I 

Cinthia Obladen inter I 

Débora Gurtenstenn inter I 

Fátima Sandmann inter I 

Gleidi Palmeira inter I 

Jaqueline Miranda inter I 

Maria Eunice de Oliveira inter I 

Maria Cristina Amaral inter I 

Maristela Petry inter I 

Mônica D´Avilla inter I 

Neuza Carla Carvalho inter I 

Rosana Grendene inter I 

Sandra Marquesi inter I 

Suzana Marquesi inter I 

Tatiana Valmõrbida inter I 

Vanessa Cristõfolli inter I 

Ana Cristina Maingué Ad. I e II 
coreografia Anton Garcez 

  

  

  

  

  

  

Cassiana Stockler Ad. I e II 

Cristiane Barreto Ad. I e II 

Denise Muchenski Ad. I e II 

Fabiana Scherer Ad. I e II 

Giana de Rossi Ad. I e II 
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Kátia Lundgren Ad. I e II   

  

  

  

  

  

  

  

  

Priscila Ferreira Ad. I e II 

Regina P. Barreto Ad. I e II 

Suzana de Paula Soares Ad. I e II 

Valdenice Furtado Ad. I e II 

Glécia Palmeira Ad. I e II 

Maria Bernadete Sant´Ana Ad. I e II 

Luz Marina Gonçalves Ad. I e II 

Paula Righesso Ad. I e II 

Margarida Grillo Ad. I e II 

Virgínia Paula Soares  

(formada em 

1977)   

Roosevelt Chateubriand 

 (partic, 

especial   

Bernadete Scalcione inter II 

coreografia Marlene Tourinho 

de Britez 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Célia de Conti inter II 

Cláudia Coutinho inter II 

Cristiane Sabõia inter II 

Dini de A, Souza inter II 

Eliane Maria Martins inter II 

Elisa Molli inter II 

Gisele Sobanski inter II 

Karin Ludgren inter II 

Leilane Busckmann inter II 

Lúcia Cristina Bonkõwski inter II 

Lucilene de Almeida inter II 

Lilian Gil Gehur inter II 

Márcia Laubenbacker inter II 

Milena Piakówski inter II 

Neide Barreto inter II 

Sandra Moreira inter II 

Vera Luiza Kesikówski inter II 

Verônica Salinas  inter II 

programa espetáculo 1978 67 alunos   
Fonte: Quadro organizado pela autora com base no Setor de Memória da EDTG, programa de 

espetáculo de 1 a 3 de dezembro, 1978. 
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FIGURA 118 - PROGRAMA DE ESPETÁCULO 1980 - CAPA 

 

Fonte: Setor de Memória da EDTG, 2015. 
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FIGURA 119 - PROGRAMA DE ESPETÁCULO 1980 – PARTE I 

 

Fonte: Setor de Memória da EDTG, 2015. 
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FIGURA 120 - PROGRAMA DE ESPETÁCULO 1980 – PARTE II 

 

Fonte: Setor de Memória da EDTG, 2015. 
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FIGURA 121 – PROGRAMA DE ESPETÁCULO 1981 - CAPA 

 

Fonte: Setor de Memória da EDTG, 2015. 
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FIGURA 122 - PROGRAMA DE ESPETÁCULO 1981 – PARTE I 

 

Fonte: Setor de Memória da EDTG, 2015. 
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FIGURA 123 - PROGRAMA DE ESPETÁCULO 1981 – PARTE II 

 

Fonte: Setor de Memória da EDTG, 2015. 

 


