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Resumo 

 O presente trabalho se propõe a estudar o balé clássico na cidade de Fortaleza na 

década de 1950. O início da prática dessa arte, no estado do Ceará, deu-se de forma contínua a 

partir da fundação da Academia de Ballet Regina Passos, em 1954. O contexto social, 

político, econômico e cultural de Fortaleza foram analisados e relacionados ao inicio da 

prática dessa dança na cidade. O que se observa é que o balé nasceu dentro de uma sociedade 

cearense elitizada, cuja característica central baseava-se em regras de etiqueta e requinte.  

A monografia foi dividida em três capítulos, além da introdução e das considerações 

finais. No primeiro capítulo será abordada a história do balé clássico nas cortes européias, 

sendo permeada por regras de etiqueta e pela competição entre os cortesãos para subir na 

hierarquia social. 

No segundo capítulo, o contexto social e político do mundo, do Brasil e do Ceará foram 

estudados, expondo o ambiente no qual a Academia de Ballet Regina Passos seria constituída. 

Já o terceiro capítulo analisa as práticas e os valores sociais embutidos no balé de 1950 a 

partir de entrevistas com Regina Passos e suas filhas: Tereza Passos e Claudia Borges.    
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Introdução 

 Quando fiz cinco anos de idade, meus pais prepararam uma festa de aniversário à 

fantasia. Entre crianças fantasiadas de seus super-heróis preferidos, eu era a bailarina, com um 

tutu que minha avó havia costurado para mim. A saia era feita com várias camadas de tule, 

cada uma com cor diferente. Eu nem imaginava o que era ser uma bailarina, mas me distraia 

com a beleza da roupa, e ficava arrumando tule por tule, para ficar o mais perfeito possível.  

  Minhas brincadeiras de criança envolviam alongamentos feitos de forma intuitiva. Eu 

gostava daquilo, do movimento, da elasticidade, de dançar. Usando as palavras de Isadora 

Duncan, acho que comecei a dançar no ventre de minha mãe, quando ainda não sabia o que 

era balé, jazz, dança de salão etc.  

 Aos treze anos de idade, uma amiga do colégio onde eu estudava me convidou para 

fazer aulas com ela na própria escola. “É de graça”, disse ela. Então fui. Logo me apaixonei, 

mesmo com o rigor e os gritos da professora, eu amava aquilo. A relação entre professor e 

aluno era extremamente hierárquica, e, ao mesmo tempo em que a figura da professora se 

mostrava como uma “carrasca”, também era uma espécie de figura materna. Ela falava como 

uma bailarina deveria se portar, como deveria ser: “bailarina tem que ser inteligente, magra, 

educada, elegante, disciplinada”. Deveria prestar atenção ao que o professor dizia, nunca 

argumentando contra.  

 Com o passar dos anos, minha cabeça foi se enchendo de pensamentos e 

questionamentos. Eu me perguntava o porquê de eu estar naquelas aulas de balé, o porquê de 

gastar dinheiro com aquilo, enquanto tantas pessoas necessitavam de condições básicas para 

viver. Além disso, o meu perfeccionismo, tão apreciado pelas professoras, parecia me sufocar. 

Se eu não conseguisse fazer um passo, começava a pensar que eu era terrível como bailarina, 

que não sabia fazer nada, que eu era incapaz. Mesmo assim, continuava a frequentar as aulas, 

por vezes me distraindo com meus pensamentos que iam longe dos passos mostrados pelo 

professor. 

 Ao relatar isso para minha mãe e meus irmãos, eles diziam: “Pra que tu fica pensando 

nisso. Para de pensar e só faz”. E eu me sentia mal por não conseguir “só fazer”. Achava que 

eu estava me comportando mal em pensar a dança. Por que estou dançando? Para quê? Qual o 

objetivo disso? Por que os passos eram daquele jeito? Por que eu me sentia um pouco 

deslocada em meio daquelas meninas que “só dançavam”? 



9 

 

 No ano de 2007, fui aprovada para o curso de Jornalismo da Universidade Federal do 

Ceará. Um ano antes havia entrado na Academia Regina Passos para ter aulas de balé. 

Escolher o curso para o vestibular foi muito difícil para mim. O que eu mais gostava era de 

arte e o que me pareceu mais próximo disso foi o Jornalismo. Talvez lá, eu poderia falar de 

dança, de balé, de arte. Realmente tive espaço para falar de dança na universidade. Sempre 

que o tema do trabalho era livre eu buscava falar do que eu mais gostava: dança. 

 Já em 2008, descobri o curso “Dança e Pensamento” oferecido pela Vila das Artes, 

órgão vinculado à Prefeitura da Cidade de Fortaleza. Fiz minha inscrição como ouvinte e, lá, 

levei um choque. Era dança contemporânea, aquela que eu não entendia nada, que nem 

gostava por não entender o que significava. O mais estranho era o conteúdo das aulas e a 

forma de transmiti-lo. Eram milhares de indagações sobre o corpo e o fazer artístico. Dai por 

diante, sempre me inscrevia para participar das aulas, que questionavam a dança em vários 

sentidos. Um deles foi a crítica ao virtuosismo do balé e os significados que aquela dança 

transmitia.  

 Comecei a fazer mais questionamentos até pensar na dança como forma de difundir 

valores na sociedade. Em uma das aulas na Vila das Artes, falei com a professora Rosa Primo 

sobre esse tema para meu trabalho de conclusão de curso. Ela logo aprovou e me indicou 

alguns livros.  

 Continuei os meus questionamentos: “Por que uma dança de origem europeia se 

difundiu no Brasil, no Ceará, em Fortaleza?”, “Como essa dança chegou à minha cidade?”, 

“Por que quem faz balé é visto de forma diferente de quem faz outras danças?”, “Quais são os 

valores que o balé clássico de Fortaleza difunde e alimenta?”. 

 Foi então que surgiu o tema do meu trabalho: “O balé clássico em Fortaleza na década 

de 1950”. Através dele, pude estudar as origens da dança clássica na Europa e em Fortaleza, 

pude enxergar certos valores e hábitos ligados ao balé em sua origem, além da permanência 

de determinados comportamentos até os dias de hoje. Neste trabalho, procuro mostrar as 

relações que se estabeleceram entre a alta sociedade cearense de 1950 e o balé clássico.  

Utilizando a metodologia de revisão bibliográfica, pesquisa em jornais e revistas, 

entrevistas em profundidade e análise do conteúdo, foi feita uma abordagem historiográfica 

do balé clássico em Fortaleza, além da interpretação do conteúdo a partir da ótica de 

determinados estudiosos. 
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No primeiro capítulo abordo a história da dança, em particular, a história do balé 

clássico em sua origem. Já no segundo capítulo, falo sobre o contexto global, do Brasil e de 

Fortaleza na época em que tal forma de dança chegou até aqui, ou seja, na década de 1950. O 

terceiro capítulo expõe a chegada do balé clássico em Fortaleza e a permanência do mesmo 

através da Academia de Ballet Regina Passos, o primeiro espaço que se consolidou 

oficialmente como um lugar para dançar e aprender balé. Neste terceiro capítulo, expus 

algumas semelhanças possíveis entre o balé de corte e aquele produzido na cidade de 

Fortaleza.  

 Espero que este trabalho possa auxiliar pesquisadores que venham a estudar a dança 

no Ceará.   
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1. Das manifestações camponesas às danças palacianas 

O período compreendido entre os séculos V e XV é conhecido como Idade Média, sendo 

dividida, por questões didáticas, em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Esta última 

começa no século XI e termina no século XV, caracterizada pelo crescimento urbano e 

comercial na Europa Ocidental, pelas Cruzadas, pela crise do sistema feudal, da Igreja e do 

clero; além da catástrofe demográfica causada pela chamada Peste Negra, ou peste bubônica, 

que causou a morte de quase 40% da população europeia. 

Durante esses anos, os camponeses tinham por costume dançar em festas, celebrações e 

rituais pagãos, condenados e até proibidos pela Igreja Católica. Mas, segundo Maribel 

Portinari, o cristianismo não conseguiu extinguir vestígios pagãos nos costumes populares.  

Os camponeses conservaram suas festas de solstício e primavera, de semeadura e 
colheita, embora camufladas de acordo com a nova crença. Espíritos da natureza, 
duendes, fadas, elfos conviveram com santos e anjos. Antigas canções e danças 
acabaram por fazer parte das cerimônias cristãs. (PORTINARI, 1989: 51).    

Os encarregados a levar costumes populares aos castelos foram pequenos artistas:  

trovadores¹, acompanhados por menestréis² e jograis³. Segundo Maribel Portinari, embora 

modestos, esses artistas desempenharam um papel de importância no sentido de refinar e 

alegrar a vida nos castelos medievais, favorecendo o gosto pela poesia, música e dança entre a 

nobreza.  

 

¹Trovador: Poeta lírico dos séc. XII e XIII. Estudiosos do assunto acreditam que os trovadores grupo de poetas-
músicos que floresceu no sul da França, em uma região chamada Provença podem ter calcado seus versos líricos 
em obras de poetas árabes da Espanha e de clássicos romanos, como Ovídio. < 
http://www.dicio.com.br/trovador/>. Acessado em 26 de junho de 2012. 

²Menestrel: na Europa medieval, era o poeta e bardo cujo desempenho lírico referia-se a histórias de lugares 
distantes ou sobre eventos históricos reais ou imaginários. Embora criassem seus próprios contos, muitas vezes 
memorizavam e floreavam obras de outros. À medida que as cortes foram ficando mais sofisticadas, os 
menestréis eram substituídos por trovadores, e vários deles tornaram-se errantes, apresentando-se para a 
população comum, tornando-se assim os divulgadores das obras de outros autores. Músico-poeta ambulante da 
Idade Média. Os menestréis receberam vários nomes nos diferentes países da Europa. Na França eram chamados 
troubadours (trovadores) e jongleurs (malabaristas); na Alemanha, Minnesang; na Escandinávia, skalds 
(escaldos) e na Irlanda, bards (bardos). Os primeiros menestréis ingleses foram chamados scops.  < 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Menestrel>. Acessado em 26 de junho de 2012. 

³Jogral:  na lírica medieval, até o século X, era o artista profissional de origem popular - um vilão, ou seja, não 
pertencente à nobreza - que tanto atuava nas praças públicas, divertindo o público, assim como nos palácios 
senhoriais, neste caso assumindo o papel de bufão, com suas sátiras, mágicas, acrobacias, mímica, etc. < 
http://idademedia.wetpaint.com/page/Jograis>. Acessado em 26 de junho de 2012. 
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.  

Apesar de alguns (trovadores), sobretudo na França, terem sido de origem nobre, a 
maioria deles veio do povo. Iam de castelo em castelo, de feira em feira, e por vezes, 
se a sorte ajudasse, acabavam por se fixar em alguma corte ou recebiam patrocínio 
de guildas comerciais. Menestréis e jograis acompanhavam os trovadores.  

Sabiam tocar vários instrumentos, contar histórias, eram hábeis em prestidigitação e 
mímica e conheciam as danças populares das diversas regiões que percorriam. 
Coube a eles introduzir nas cortes feudais um tipo de espetáculo chamado 
pastourelle, que juntava todas essas artes e celebrava idílios entre damas virtuosas e 
cavaleiros disfarçados de pastores.  

Entre outros méritos, esses artistas ensinaram a nobreza a dançar. 
(PORTINARI,1989: 54). 

 No entanto, a dança executada pela nobreza era distinta daquela dançada pelos 

camponeses, cheia de vivacidade. Na dança da nobreza, a chamada basse danse, os 

movimentos eram lentos, devido aos trajes pesados e ornamentados das castelãs, além do 

decoro: uma nobre não podia dançar como suas servas. Observa-se, então, que a maioria das 

danças medievais surgiram de manifestações rústicas. Segundo Maribel Portinari, isso 

também será verificado nos séculos seguintes: 

As danças nascem de manifestações populares, livremente improvisadas ao som de 
instrumentos rústicos. São posteriormente absorvidas pelas classes dominantes que 
as adaptam então para execução em recintos fechados, com indumentárias pesadas, 
de acordo com o que se considera um tom mais refinado. A espontaneidade é 
substituída assim por floreios nos passos, postura estudada, movimentação 
codificada. Esse processo determina a necessidade de mestres que vão começar a 
aparecer nas cortes renascentistas. (PORTINARI, 1989: 55/56).    

 

 

1.1. Os primeiros passos do balé clássico na sociedade de corte europeia 

O século XV é marcado pela decadência do sistema feudal, devido, dentre outros fatores, 

à grande pobreza, às doenças que se espalhavam pela Europa e às consequentes revoltas 

camponesas contra a nobreza, que cobrava taxas cada vez mais elevadas. Os nobres se uniram 

para não perder o poder e formaram exércitos mais fortes e eficientes. O poder começou a ser 

centralizado na figura de um rei, que era o senhor feudal mais poderoso. Outros fatores 

também contribuíram para a formação dos chamados Estados Modernos ou Absolutistas, 

como, por exemplo, a facilidade de comercialização entre regiões unidas.    

A partir dai começaram a surgir as cortes na Europa: lugares imensos onde moravam o rei 

e a nobreza, que seguiam regras de etiqueta bem estabelecidas e disputavam a atenção do 
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monarca, com o objetivo de subir na hierarquia social e ganhar maior prestigio. É nesse 

universo de regras e etiqueta que o balé clássico dará seus primeiros passos.   

Como já foi dito, muito antes de ser levada aos salões nobres franceses, a dança já era 

executada pela população em festas e rituais, envoltas de um universo místico ou religioso.   

Uma procissão dançada pelos artistas itinerantes da época, cujos passos – dois para 
frente, um para trás – reproduzia o traçado que ligava o homem da terra aos saberes 
do céu. Peregrinações da vida humana eram versos da morte, cuja sequência de 
estrofes embalava a dança macabra – que dançada em cemitérios, como era de 
costume, difundiu-se para mostrar que a vida é conduzida pela morte. (GADELHA, 
2006: 26). 

 Tais manifestações eram compostas por corpos nômades de artistas, que seguiam rumo 

a concentrações de pessoas.  Aos poucos a dança foi-se alterando, passando a habitar as cortes 

e o universo real.   

O que no povo era espontâneo, primitivo, passou a ser formal e, portanto, sujeito a 
regras para os requintados expoentes da aristocracia, a qual se tinha de ensinar a agir 
e a comportar-se, fornecer uma música adequada e educar o gosto. Uma vez que não 
podiam espinotear e entregar-se a explosões de alegria, como os camponeses, os 
nobres adotaram atitudes mais comedidas e, por vezes, opostas a essas. Os mestres 
de cerimônias, ou de dança, organizaram danças que já não ficavam dependentes do 
arbítrio de cada um e obedeciam a regras rigidamente estabelecidas. (PASI apud 
GADELHA, 2006:27).   

 O mundo passava por mudanças que eram refletidas na corte. Mudanças como a 

abertura da economia para o mundo: a formação dos Estados, uma nova noção de poder, 

ligada à etiqueta e à cerimônia, e a expansão marítima são algumas das alterações que se 

apresentavam. Alguns dos movimentos iniciados na Itália e que, posteriormente, permearam a 

Europa foram o Renascimento e o Humanismo. Segundo Maribel Portinari (2006), a Idade 

Moderna começa sob o signo do Renascimento. 

 Naquela época, os estudiosos passaram a chamar a Idade Média de Idade das Trevas, 

argumentando que esse teria sido um período marcado pela desvalorização cultural e pela 

baixa produção artística. Os humanistas eram considerados intelectuais e estudiosos que se 

debruçavam e reinterpretavam obras da Antiguidade, dando uma visão diferente daquela 

imposta pela Igreja Católica, formando um amplo quadro de renovação de estudos de da 

percepção sobre o próprio ser humano e suas capacidades. 

 O Renascimento foi um movimento artístico e cultural que alterou a sociedade de 

várias maneiras. As principais características desse movimento, que teve inicio na Itália do 

século XIV e irradiou-se pela Europa, são: o antropocentrismo, o racionalismo, o naturalismo 
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ou estudos sobre a natureza, o resgate da antiguidade e o individualismo, influenciado pelas 

mudanças no âmbito comercial. Mas um dos principais legados desse período são as 

produções artísticas da época. Artistas como Michelangelo (1475-1564) e Leonardo da Vinci 

(1452-1519) produziram suas obras durante o Renascimento. Além de artistas, o 

Renascimento trouxe novas teorias cientificas sobre o universo: Nicolau Copérnico (1473-

1543) foi autor da teoria heliocêntrica, Kepler (1571-1630) foi responsável pela descoberta 

dos períodos de rotação dos planetas, Galileu Galilei (1564-1642) ficou conhecido por seus 

trabalhos sobre a movimentação dos corpos e confirmação da teoria de Copérnico.  

 Na Itália, berço do movimento renascentista, as cortes estabelecem mestres da dança, 

que fixaram regras para essa atividade conforme o gosto reinante. Enquanto isso, nas festas ou 

bailes, a dança dos nobres seguiu marcada por passos rigidamente combinados. “Daí a 

chamada ‘dança metrificada’, modelada a partir de uma métrica musical e uma métrica 

corporal” (GADELHA, 2006: 27). A Razão, que entendia o corpo de maneira dualista, como 

principal fonte de saberes humanos, criou um corpo metrificado, que dançava em bailes cujas 

temáticas eram, principalmente, voltadas ao cosmo, com posições da Terra, do Sol e dos 

corpos celestes que representavam, hierarquicamente, as relações de poder dentro da corte. A 

dança era uma maneira de os nobres se mostrarem socialmente, afirmando seus espaços. 

O racionalismo dos movimentos artísticos e intelectuais iria transformar a maneira de 

interpretar o mundo da sociedade. Os bailes da corte, por exemplo, tinham como temas 

estudos sobre o universo e os corpos celestes: 

Mesmo quando saiam da temática dos corpos celestes, hierarquicamente dispostos, 
as danças com assunto possuíam conotações de fábulas – principalmente mitológicas 
– cujos personagens mais importantes eram representados de acordo com a ordem de 
subordinação dos poderes hierárquicos: aquele que tem maior poder é aquele que 
tem alma mais nobre, portanto é a ele que será dado ocupar o papel principal nas 
danças palacianas. (GADELHA, 2006: 28). 

 Com regras nitidamente delineadas e precisas, a dança começou a receber destaque em 

festas suntuosas nas cortes que duravam dias.  

Em Florença, Lourenço de Medicis lança a moda dos trionfi, festas nababescas que 
duravam vários dias. Caracterizavam-se por enormes cortejos inspirados nas 
apoteoses aos imperadores romanos. Os participantes vinham em carruagens ou 
barcas profusamente ornamentadas. Músicas, cantos e danças eram criados 
especialmente para cada ocasião. O tema partia de lendas e feitos heroicos da 
Antiguidade, mas o objetivo era sempre o elogio do patrono da festa ou de seu 
principal convidado, identificado a Zeus, Apolo, Hércules, Alexandre. O ancestral 
do ballet de enredo surgiu assim nesses triunfos que evocavam a glória do Olimpo. 
(PORTINARI, 1989: 57). 
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 Segundo Maribel Portinari, o primeiro espetáculo que pode ser considerado um ballet 

foi um triunfo concebido, musicado e dirigido por Bergonzio di Botta, em 1459, para 

comemorar o casamento do Duque de Milão com Isabela de Aragão. 

 No Brasil, os ballets com características semelhantes; como a temática do cosmo, os 

corpos celestes representando a hierarquia social, corpos racionalizados, o dualismo entre 

mente e corpo; iriam chegar quando Dom João VI veio com sua corte, fugindo da ameaça 

napoleônica. O casamento de Dom Pedro I com Dona Leopoldina foi realizado no Rio de 

Janeiro, em 1818, e foi comemorado com um ballet alegórico. Segundo Maribel Portinari, 

Debret, que desenhou o cenário, descreveu o espetáculo em Viagem Pitoresca e Histórica ao 

Brasil, fazendo muitos elogios ao coreógrafo francês Louis Lacombe. “Conforme o gosto 

vigente, os nubentes foram homenageados por Vênus, Cupido e Graças. Mas o ponto alto da 

coreografia era a entrada de Netuno carregando a bandeira do Reinado Unido de Portugal e 

Brasil.” (PORTINARI, 1989: 77). Tal ballet confirma a utilização da temática do universo e 

dos corpos celestes na dança, como forma de confirmar a hierarquia dos indivíduos que 

compunham a corte.   

 A partir da segunda metade do século XVI, tensões políticas marcam a França: “Com 

a morte de Henrique II, na França, três partidos entram em luta pelo poder: a realeza, os Guise 

e os protestantes. A dança, a partir daí, surge como elemento apaziguador” (GADELHA, 

2006: 29), o que fez do balé um instrumento de propaganda: eram os primeiros passos para a 

constituição do balé como espetáculo. 

 Nesta época, o consenso dos mais poderosos continuava a ditar o gosto da população 

nas artes, cuja função primária era agradar os membros aristocráticos da sociedade de corte. A 

dança, além de agradar, deveria estar presa aos elementos funcionais da etiqueta, cujo 

objetivo era manter e consolidar o poder real. Observa-se aqui, como o balé era, desde sua 

origem, estabelecido por regras, valores e comportamentos pré-definidos.  

 Como propaganda, surge, em 1564, o primeiro balé de corte com seus elementos 

constituintes: dança, música, poesia, cenário com máquinas, ligados a uma ação dramática. O 

rei Carlos IX, influenciado por sua mãe, faz uma viagem com o balé pela França.  

O corpo do rei em exibição cênica, diante do território inimigo e em tempos de 
guerra, representava o “coordenador do mundo”, cuja dança trazia “garantia de paz e 
harmonia”. Desde o ballet de corte, encontramos elementos característicos da 
sociedade de corte – como a relevância do ritual na efetivação do poder: as vestes, 
os objetos, a ostentação, os rituais próprios da monarquia são parte essencial desse 
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regime, constituem sua representação pública e, no limite, garantem sua eficácia. 
(GADELHA, 2006: 30).  

É então com Luís XIV que a dança se estabelece como espetáculo e o processo de 

profissionalização tem o seu início. O Balé tem origem na renascença italiana, mas Paris logo 

se tornou a capital da dança com Luis XIV. O comportamento de toda a corte estava sob os 

olhos do rei, que oferecia maior ou menor prestígio a quem lhe conviesse. A etiqueta se 

constituiu uma grande forma de o rei vigiar os passos dos cortesãos, que lutavam a todo custo 

por uma maior hierarquia. 

 A vida na sociedade de Luís XIV não era pacífica. As pessoas se pressionavam 

mutuamente para ter maior prestígio. Eram comuns escândalos e intrigas pela luta por um 

lugar mais alto na hierarquia. Segundo Rosa Primo Gadelha, “Luís XIV não foi o criador do 

mecanismo do cerimonial. Contudo, por conta de determinadas prerrogativas de sua função 

social, ele o utilizou, consolidou e ampliou”. (GADELHA, 2006: 32). 

 

Imagem do rei Luís XIV 
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A etiqueta apresenta uma certa margem de manobra de que ele, Luís XIV, se serve, 
segundo lhe convém, para determinar o grau de prestígio das pessoas na corte; e isso 
mesmo em assuntos de pouca importância. O rei utiliza a psicologia que 
corresponde à estrutura hierárquica e aristocrática da sociedade. Ele utiliza a 
competição dos cortesãos por prestígio e por favorecimentos para alterar a posição e 
o prestígio de um indivíduo dentro da sociedade, por meio do grau exato do favor 
concedido, de acordo com seus objetivos, deslocando segundo suas necessidades as 
tensões e, portanto, o equilíbrio social. O mecanismo da etiqueta ainda não está 
petrificado, constituindo, ao contrário, um instrumento de dominação altamente 
flexível nas mãos do rei.” (ELIAS apud GADELHA, 2006 : 32). 

 

 

1.2. O balé de corte nasce na França 

Dentro dessa sociedade constituída pela etiqueta e pela cerimônia, em 1581, a rainha 

da França, Catarina de Médicis, encomenda um balé em comemoração ao casamento de 

Marguerite de Vaudemont, parente da família, como o duque de Joyeuse. Nasce, então, o 

Ballet Comique de la Reine, que marca também o intenso intercâmbio artístico entre França e 

Itália: o autor é italiano, o gênero, sua técnica de representação e sua ação coreográfica são 

franceses.   

 Segundo Rosa Primo Gadelha, o balé de corte francês, a partir de 1600, foi levado à 

Itália se espalhando em seguida por todas as cortes europeias. “Dançava-se nas casas dos 

nobres, nos palácios, nos grandes casamentos, nas entradas solenes nas cidades e até pelos 

jesuítas foi absorvido como ‘exercício escolar e com o objetivo de edificação’.” (BOURCIER 

apud GADELHA, 2006: 34). 

 Luís XIV além de ser o grande representante da monarquia europeia é também grande 

apreciador das artes e, principalmente, da dança. Com treze anos, o rei se apresenta em seu 

primeiro balé: Ballet de Cassandre, fazendo o balé de corte voltar à moda. Desde muito cedo, 

o rei resolve ter aulas de dança diariamente e, três meses depois de sua primeira aparição, 

debuta em Ballet des fêtes de Bachus (Balé das festas de Baco). Mas é no Ballet de la nui que 

Luís XIV tem seu auge, desempenhando o papel principal de Rei Sol, que derrotava as trevas. 

 O Rei Sol cria uma série de instituições voltadas às artes. A primeira delas foi a 

Academia Real de Dança, da qual se originaram a escola e a companhia da Ópera de Paris. 

A vontade de imobilizar o movimento e regras, cujo objetivo é fornecer-lhes um 
rótulo oficial de beleza formal, é marcada pela primeira criação acadêmica de Luís 
XIV: em 1661, primeiro ano de seu poder pessoal, funda a Academia Real de 
Dança. (...) O rei estabelece uma missão para a nova academia: conservar. Desta 
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forma, nenhum espetáculo de dança novo pode ser apresentado antes de ser 
aprovado pelos acadêmicos. (BOURCIER apud GADELHA, 2006: 35).  

 

Com Luís XIV, a dança imperou em seu modo mais refinado e codificado, reflexo da 

etiqueta e do comportamento da corte, também nitidamente pré-definidos pelo monarca. Os 

primeiros anos do balé de corte eram marcados por passos geométricos: círculos, quadrados, 

losangos eram vistos do alto da bancada. Esse olhar geométrico, impulsionado também por 

Descartes, trouxe ao corpo do bailarino um aspecto de máquina, com poses e figuras 

marcadas.   

Certamente, o balé clássico posto em circuito nos nossos dias, carrega marcas da 
sociedade de corte que continuam vivas, entre elas a geometrização do espaço 
(Descartes) e a divinização soberana do corpo de Luís XIV. Aos olhos do corpo 
“comum”, o corpo do bailarino na atualidade, principalmente o bailarino clássico, é 
algo que se atribui um poder quase sobrenatural, algo que se presta culto, que leva 
tantos pais a ter no balé o complemento educativo das filhas. (GADELHA, 
2006:38). 

Segundo Maribel Portinari (1989), a Idade Moderna, “que se iniciou em 1453 e se 

encerrou em 1789, com a Revolução Francesa”, marcou a transição da dança como diversão 

aristocrática para uma forma teatral.  

Dos trionfi renascentistas ao apogeu do ballet de corte com Luís XI, ela se 
diversifica e recebe normas. Os mestres já não se limitam a ensinar a nobreza. 
Lecionam em academias abertas a alunos das mais diversas origens sociais. O apuro 
técnico que lhes é exigindo assinala a alvorada do profissionalismo. (PORTINARI, 
1989: 69).  

 

René Descartes (1596-1650) é uma personalidade dominante da história intelectual ocidental. Ele foi um 
filósofo, fisiologista e matemático francês, nascido em 31 de março de 1596, em La Haye, na província de 
Touraine, a 300 Km de Paris. Ele foi um contemporâneo de Galileu e Pascal e, portanto, trabalhou sob as 
mesmas influências religiosas repressoras da Inquisição. 

Os trabalhos de Descartes em filosofia e ciência foram publicados em cinco livros: Le Monde (O Mundo), uma 
tentativa de descrever o universo físico, o Discours de la Méthode Pour Bien Conduire Sa Raison et Chercher 
La Vérité Dans Les Sciences (Discurso sobre o Método de Bem Conduzir sua Razão e Procurar a Verdade nas 
Ciências), seu trabalho mais importante; Meditationes, um sumário de suas idéias filosóficas em 
epistemologia, Principia Philosophiae (Princípios da Filosofia), cuja maior parte foi devotada à física, 
especialmente as leis do movimento, e Les Passions de L'ame (As Paixões da Alma), sua mais importante 
contribuição à fisiologia e à psicologia. As contribuições de Descartes à física foram feitas principalmente na 
óptica, mas ele escreveu extensamente sobre muitos outros temas, incluindo biologia, cérebro e mente. Ele não 
foi um experimentalista, no entanto. 

O esteio da filosofia de Descartes pode ser resumida por sua famosa frase em latim: Cogito, ergo sum (penso, 
logo existo). Ele foi o primeiro a levantar a doutrina do dualismo corpo/mente, a propor uma sede física para a 
mente, e a maneira como ela se inter-relaciona com o corpo. Portanto, ele discutiu temas importantes para as 
neurociências, que vieram a dominar os quatro séculos seguintes, tais como a ação voluntária e involuntária, os 
reflexos, consciência, pensamento, emoções, e assim por diante. < 
http://www.recantodasletras.com.br/biografias/292557>. Acessado em 26 de junho de 2012. 

4

4
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1.3. A dança metrificada e o virtuosismo  

A partir do final do século XVII até fim do século XVIII, várias mudanças econômicas e 

políticas correram no mundo. Na França, a cultura era permeada por pensamentos como: a 

crença do poder da razão como forma de obtenção de conhecimento e modificação da 

realidade, o antidogmatismo, a noção de progresso e o grande crédito dado a dados obtidos 

por meio da observação e da experimentação. (GADELHA, 2006: 38). 

É durante esse período que a dança passa por mudanças; torna-se espetáculo e passa a ser 

apresentada em palcos, com aparatos cênicos, por bailarinos profissionais. A partir de então, a 

dança passa a ser vista por um público pagante e diverso, surgido das novas condições de 

produção: uma burguesia que ia aos teatros em busca de diversão. 

No final do século XVII, a dança passou por transformações, principalmente devido a 

Charles-Louis-Pierre de Beauchamps. Ele foi mestre de dança de Luís XIV e participou de um 

tipo de organização em que cada atitude revelava um sinal de prestígio, simbolizando a 

divisão de poder da época. Foi Beauchamps que elaborou e codificou a técnica do balé 

clássico, popularizando a dança, até então restrita aos nobres. Ele foi o responsável pela 

criação das cinco posições do balé clássico, executadas até os dias de hoje nas escolas de 

dança. Beauchamps se destaca por organizar a dança em uma estrutura conhecida 

internacionalmente. 

Se a codificação de Beauchamps aprisionou a dança numa espécie de virtuosismo, 
ela também, de certa forma, trouxe o profissionalismo. A concepção de seus passos, 
principalmente os passos - entrechat, grand jeté – que contribuíram para a 
verticalização da dança, exigiam corpos profissionais. (GADELHA, 2006: 40). 

Beauchamps morre em 1719 e deixa seu legado na história da dança. A libertação do 

peso, a leveza, o “quase voar”, a execução de movimentos difíceis sem demonstração de 

esforço são, até hoje, a “essência” do balé clássico. Entretanto, já não eram todos os corpos 

capazes de executar os passos do balé. A técnica tornou-se muito detalhada para corpos 

bastante específicos. Essa dança racionalizada foi resultado do contexto vivido na época. 

 Anteriormente ao mundo medieval, não havia separação entre os elementos como: 

corpo e natureza, corpo e alma, matéria e espírito. Mesmo depois da morte, corpo e espírito 

eram parte de um só elemento, o que explica o cuidado com que os cadáveres recebiam. 

Para Galo nas culturas primitivas ainda não havia reflexões sobre a individualidade, 
logo sobre o corpo e corporeidade. O indivíduo não tinha consciência de possuir um 
corpo integrado num mundo de corpos de objetos, mas mesmo assim estabelecia 



20 

 

com o corpo uma relação una, desenvolvendo naturalmente sua sensibilidade e 
percepção.  

Já com a Idade Média, o corpo passa a ser visto como algo dissociado da mente, 
fragmentado, físico, representando a corrupção, o pecado, um impedimento à 
elevação e ao desenvolvimento da alma, e, desta forma, devendo ser punido, 
reprimido e controlado. (GAMA, SANTOS e ATAÍDE: 2009). 

 Com o Renascimento, o indivíduo passa a ocupar um lugar diferenciado: ele não é 

mais parte da natureza, a lógica não era mais a mesma para uma sociedade então “civilizada”. 

O aparecimento do dualismo de Descartes marca mudanças na sociedade como um todo, 

matéria estaria separada da essência. Corpo e alma já não eram parte de uma só estrutura, o 

que resultou em uma dança mecânica e estruturada em passos bem definidos. Tal 

normatização aprofunda-se com a criação, em 1680, da Académie Royal de Musique et Danse 

(depois Ópera de Paris), definindo uma pedagogia e uma escrita da dança, com o objetivo de 

obter padrões de execução uniformes.  

Tal institucionalização da dança aprofunda ainda mais a profissionalização, num 
contexto em que a competição para entrar no corpo de baile e a chegar a empregos 
de solistas é o grande objetivo dos bailarinos. (GADELHA, 2006: 45).  

 Em meados do século XVIII, Jean-Georges Noverre (Paris, 1727 – Saint-Germmain-

em-Laye, 1810) publica suas cartas sobre a dança (Lettres sur la danse) que iriam conceituar 

essa arte de forma diferente da visão mecanicista da época.  

 Noverre recebe aulas de dança desde jovem, entretanto, não se assemelhava com o 

padrão de bailarinos de sua época. Em 1760, ele publica a primeira edição de Lettres sur la 

danse, que continha ideias inovadoras sobre a dança. Discutindo a relação entre 

expressividade e técnica, Noverre propõe uma dança que encene as paixões humanas, mas 

sem deixar de lado o aspecto técnico vigente. Aquela dança que só se importasse em 

demonstrar o virtuosismo técnico do bailarino era condenada por Noverre. 

Segundo Bourcier, dois princípios dominam as ideias de Noverre. O primeiro: “o 
balé deve narrar uma ação dramática, sem se perder em divertimentos que cortam o 
seu movimento; é o ‘balé de ação’”. O segundo: “a dança deve ser natural, 
expressiva, o que Noverre chama de pantomima”. (BOURCIER apud GADELHA, 
2006: 49, nota de rodapé). 

A virtuosidade a que chegou à dança, dotada apenas de figuras geométricas, era 
condenada por Noverre. (...) A habilidade do “homem máquina” (virtuosidade), 
forte, ágil, é incapaz em si mesma de emocionar. As qualidades tradicionalmente 
requeridas do bailarino vão ser consideradas insuficientes: não basta o domínio dos 
movimentos, o brilho no encadeamento dos passos, a firmeza, a velocidade, a 
leveza, a precisão, as corretas posições de braços e pernas. A dança, ao formar com 
graça, precisão e facilidade os passos, no tempo e nos compassos da música, limitar-
se-ia ao aspecto material da arte. Com Noverre, é preciso que esse mero “mecanismo 
da dança” (artifício, técnica) se ponha em movimento pelo concurso dos sentimentos 
e das paixões (natureza, expressão). (GADELHA, 2006: 51). 
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 Para Noverre, o fim último da racionalidade deve estar voltado para a beleza moral. O 

movimento deveria falar ao espírito e cada gesto deveria desvendar um estado de espírito. O 

movimento de filósofos que escreviam e discutiam sobre moral na modernidade, acaba por 

influenciar Noverre de certa forma, que protege a importância do espírito “nobre” e da 

submissão à moral do bailarino. 

Sou capaz de transformar um homem comum num bailarino, como já existem 
milhares, contanto que ele seja passavelmente bem-feito; ensino-lhe a mexer os 
braços e as pernas, a virar a cabeça; garanto-lhe firmeza, brilho e velocidade, mas 
não poderei dar-lhe calor, engenho, espírito, nem graça da expressão do sentimento. 
A natureza sempre esteve acima da arte e só ela pode realizar milagres. (...) A falta 
de clareza e a estupidez que reinam entre a maioria dos bailarinos tem origem na má 
educação que normalmente recebem. (...) Dominando apenas a parte mais grosseira 
da arte, saltam mais ou menos alto, contentam-se em formar maquinalmente 
múltiplos passos, parecendo essas crianças que falam muitas palavras sem sentido, 
sem sequência, sem engenho, bom gosto ou graça. (CARTA 10 de Lettres sur la 
danse apud GADELHA, 2006: 53). 

 Corpo e espírito, em Noverre tem igual importância. Segundo Monteiro (MONTEIRO 

apud GADELHA, 2006: 53), o homem grosseiro e rústico apresenta seus sentimentos sem 

nuanças. O seu primarismo é pobre para a arte. Já o homem bem-nascido oferece à arte 

múltiplos instantes, múltiplos quadros a serem retratados (MONTEIRO apud GADELHA, 

2006: 53). Até mesmo os figurinos são alterados com Noverre, que retira a máscara e as 

roupas pesadas dos bailarinos, que agora deveriam expressar com seus corpos sentimentos 

humanos sem a ajuda de tais aparatos. Noverre representa uma ruptura, exigindo uma outra 

dramaticidade. Para ele, o balé não deveria mais estar em festas, mas em espetáculos na 

concepção de obras de arte dramáticas. 

1.4. O balé romântico 

 O Romantismo no balé teve sua origem nos balés de repertório, sendo o balé La fille 

mal guardée, de 1789, identificado como o primeiro. Algumas características são marcantes 

nos balés de repertório românticos. Geralmente a temática dos balés, como também da 

literatura romântica, girava em torno do sobrenatural, dos contos de fadas e de seus elementos 

característicos como: princesas, reis, fadas, bruxas, fantasmas etc. Isso retratava o homem 

romântico e seus anseios, seus amores inacessíveis, a crença em um mundo sobrenatural, o 

escape da realidade.  

Dois exemplos de balés com temas parecidos são: La Sylphide e Giselle. Outra 

característica foi a idealização da mulher, que era quase não-humana. Tal idealização resultou 
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na consagração da bailarina como figura principal nos balés, substituindo os papéis dos 

bailarinos, que tiveram predomínio até o início do século XIX. 

As bailarinas, para transmitir a ideia de um ambiente fantástico e sobre-humano, 

deviam se mostrar leves, etéreas, sem peso, desprendidas de um lugar desonesto. Os figurinos 

ganharam leveza e mobilidade muito maior. Foi quando apareceram os tutus, que são hoje as 

roupas que fazem referência direta à imagem da bailarina. Em 1820, as bailarinas começaram 

a usar sapatilhas de ponta, sendo a primeira delas Maria Taglione, que se tornou uma estrela 

de sua época. 

A verticalização da dança, a leveza tanto do figurino como da movimentação cênica, 
o uso da sapatilha de ponta, todos esses elementos contribuíram para aperfeiçoar a 
técnica, chegando a uma notável virtuosidade, um corpo não-humano, capaz de voar 
(grandes saltos), pousar (finalizar os passos com extremo domínio técnico) e de 
equilibrar-se nas pontas dos pés(trabalhando de outra maneira a percepção do eixo 
corporal). Tratar-se-ia, assim, de uma técnica extremamente rigorosa, exigindo da 
bailarina uma forte disciplina. (GADELHA, 2006: 66). 

Com o balé romântico surgiram outras escolas de dança, além das existentes na 

França. Inglaterra, Suíça, Itália, Rússia e Dinamarca foram países que desenvolveram grandes 

polos de dança desse período, cada um com suas características peculiares. 

 

1.5. Valores e comportamentos no balé clássico 

Após estudar as origens do balé clássico até a sua fase romântica no século XIX, 

percebemos que alguns valores e comportamentos foram sendo incorporados pelos 

bailarinos.  A partir do momento em que as danças populares foram levadas aos palácios e 

reformuladas pelos chamados mestres de dança, observa-se o início de uma atividade 

extremamente rígida, com passos bem definidos, exigindo certa dedicação ao aprendizado. 

Podemos observar que as origens da dança clássica remontam a classes sociais de nível 

elevado, a mulheres e homens ricos e de destaque na sociedade. 

A partir do século XII, começa nos castelos a moda das danças aos pares, lenta e 
solene (basse danse), contrastando com a vivacidade da ronda camponesa (haute 
danse). 

A danse da nobreza deveria ser lenta por causa dos pesados trajes e ornamentos 
usados pelas castelãs. Havia também a questão do decoro: uma nobre não podia 
rodopiar e saltar como suas servas. (PORTINARI, 1989, 54). 
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 Percebe-se que em seus primórdios a dança clássica era uma forma de distinção social: 

uma moça do palácio não podia dançar como uma serva, assim como a serva não saberia os 

códigos da dança palaciana.  

 Posteriormente, com o auge do balé clássico no reinado de Luís XIV, o balé aparece 

também como uma atividade restrita às cortes, apenas alguns mestres da dança vinham de 

setores populares e tinham acesso a essa dança, encenada por nobres e por eles prestigiada.   

 Com a profissionalização do balé, aparentemente qualquer pessoa poderia dançar, mas 

os bailarinos continuaram a ter destaque como figuras nobres, disciplinadas e virtuosas, 

capazes de um “poder quase sobre-humano”. Na realidade não eram todos os corpos que 

podiam dançar. Eram corpos específicos, para uma dança específica. Uma contradição, como 

no nascente capitalismo, onde teoricamente qualquer pessoa poderia se tornar rico ou ter 

direito à educação de forma igualitária, o que de fato não aconteceu.   

No final de seu reinado, em 1713, Luís XIV impôs um Règlement concernant 

l’Opera com o objetivo de sanear as finanças da instituição. O mesmo documento 

estipulava a criação de uma companhia permanente, formada por vinte bailarinos: 

dez homens e dez mulheres. (PORTINARI, 1989: 69). 

 No século XIV, Jean George Noverre lança  Lettres sur la Danse et sur le Ballets, mais 

especificamente em 1760. Com essas cartas Noverre fala do ballet d’action, cujo empenho era  

trazer para a dança a dramaturgia e o movimento expressivo. 

 O ballet d’acction, segundo Noverre, precisaria de almas nobres e bem educadas, além 

da técnica da dança. Era preciso que o bailarino tivesse algo a mais que a técnica: deveria ser 

sensível, expressivo, educado, disciplinado. Como já citamos anteriormente, Noverre dizia 

poder formar qualquer homem em bailarino tecnicamente, entretanto, não poderia ensinar 

“calor, engenho, espírito, nem graça da expressão do sentimento. A natureza sempre esteve 

acima da arte e só ela pode realizar milagres. (...) A falta de clareza e a estupidez que reinam 

entre a maioria dos bailarinos tem origem na má educação que normalmente recebem. (...)”. 

(CARTA 10 de Lettres sur la danse apud GADELHA, 2006: 53). 

 Tal pensamento de Noverre se assemelha com os de um contemporâneo seu: Jean 

Jacque Rousseau (1712-1798), importante teórico político, filósofo e escritor, sendo um dos 

mais considerados pensadores europeus no século XVIII . Segundo Luiz Roberto Salinas 

Fortes, Sua obra inspirou reformas políticas e educacionais, e tornou-se, mais tarde, a base do 
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chamado Romantismo. Este acreditava na bondade natural do homem, que nasceria bom e 

honesto, mas seria corrompido pela sociedade em que vivia. Os valores espirituais sempre 

foram valorizados por Rousseau, assim como Noverre, que supervalorizava o homem com 

sentimentos bons e sensíveis, além de ser educado.  

 O bailarino deveria ter algo naturalmente, que não podia ser ensinado, ele nasceria 

com algo de especial, além claro, de receber uma educação de boa qualidade, ou seja, sua 

família deveria ter tido condições de dar-lhe uma boa educação. Observamos que Noverre 

defende que o verdadeiro dançarino deveria ter uma alma nobre, um espírito naturalmente 

sensível e capaz de expressar a sensibilidade dos homens.  

 No Balé Romântico esses valores vão continuar a existir, adicionados à figura de 

pureza da bailarina que não teria os defeitos humanos. Ela seria perfeita, leve, delicada, 

sensível, bela e apaixonada eternamente pelo homem enamorado. 

 Até hoje a figura da bailarina clássica, perdura para muitos, como uma garota elegante, 

educada, sensível e delicada. Claro que isso já não é tão aceito, mas muitos ainda associam-na 

a tais valores. No próximo capítulo começaremos a estudar o balé clássico no estado do Ceará 

na década de 1950.   
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2. As mudanças no mundo de 1950 

 Neste capítulo iremos discutir o contexto político e social que o mundo, o Brasil e o 

Ceará viviam na década de 1950. Iniciaremos, entretanto, a partir do contexto da Segunda 

Guerra Mundial (1939- 1945), para compreendermos melhor os anos que se seguiriam. 

Observaremos que o Brasil vivia um surto de desenvolvimento nos âmbitos social, cultural e 

econômico desde o governo de Getúlio Vargas, tendo seu auge no governo de Juscelino 

Kubistchek. 

 No livro “Relações entre Estado e Cultura no Brasil”, Alexandre Barbalho inicia seu 

texto com as palavras do poeta norte-americano naturalizado inglês, T.S. Elliot. Este dizia, em 

suas notas sobre cultura, que nos tempos contemporâneos a cultura  

atrai a atenção dos políticos: não que os políticos sejam sempre “homens de 
cultura”, mas que a “cultura” é reconhecida como um instrumento de política, e 
como algo socialmente desejável que cabe ao Estado promover (ELLIOT apud 
BARBALHO: 1998, 7).   

 Com tais palavras Barbalho salienta a íntima relação entre política e ações culturais no 

Brasil. O autor continua dizendo que seguindo as indicações de Renato Ortiz, compreende-se 

que tratar com a cultura brasileira é tratar com relações de poder, é saber que “existe uma 

história da identidade e da cultura brasileira que corresponde aos interesses dos diferentes 

grupos sociais na sua relação com o Estado” (ORTIZ apud BARBALHO, 1998: 7).  

 Alexandre Barbalho cita também a autora Marilena Chauí. A autora citada fala que a 

busca de uma “cultura nacional” que una o país e dilua os conflitos é um “fantasma” que 

persegue a classe dominante e a intelectualidade brasileira. Desses exemplos, entre outros 

possíveis, conclui o autor: 

podemos deduzir, que trabalhar com a cultura brasileira e seus produtores implica 
também em trabalhar com as relações que o campo político , no qual é fundamental 
o papel do Estado, estabelece com essa produção cultural. (BARBALHO, 1998: 8). 

 

 

2.1. O contexto mundial nos anos de 1950 

Em 1950, o mundo tinha acabado de passar pela Segunda Grande Guerra disputada de 

1939 a 1945, quando os países Aliados (Inglaterra, França, Estados Unidos e URSS) 
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venceram os países do Eixo (Alemanha, Japão e Itália). Nações devastadas pela guerra foi o 

resultado do conflito, que, ao findar-se, daria espaço a uma nova batalha: a Guerra Fria. 

Ao final da Segunda Guerra Mundial, duas grandes potências conseguiram se manter 

fortes e influentes: os Estados Unidos da América (defensor do sistema capitalista de 

organização social) e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (de regime socialista). A 

disputa agora era ver quem conseguia mais países aliados aos seus sistemas. Tanto a URSS 

como os EUA produziam armamentos e preparavam seus exércitos de maneira intensa, 

esperando uma guerra iminente. 

 Além disso, após a explosão das bombas de Hiroshima e Nagasaki, o mundo estava sob a 

tensão de uma possível guerra nuclear. Essa tensão duraria até 1989, com o fim do conflito, 

marcado pela queda do muro de Berlim, que separava a Alemanha Ocidental da Oriental. 

Durante esse período, o Brasil foi tomado pela ditadura do Estado Novo, liderada por 

Getúlio Vargas, o então presidente do país. Mas antes de ser instaurada uma ditadura, o 

governo de Vargas foi iniciado em 1930, através do movimento de 3 de outubro de 1930, que 

o levou ao poder. Logo em seu governo provisório (1930 – 1934), Getúlio tomou medidas 

centralizadoras: fechou o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e Câmaras 

Municipais e suspendeu a Constituição de 1891. Vargas depôs os governadores e nomeou 

interventores nos Estados, quase todos ligados ao movimento tenentista, que era um de seus 

principais aliados. Aí já começava a se constituir um país com tendências ditatoriais.  

No período constitucional (1934 – 1937), uma nova Constituição foi promulgada e a 

Assembleia definiu que o presidente seria eleito de forma indireta, sendo nomeado Getúlio 

Vargas para o cargo. Com a Carta Magna de 1934, muitos avanços aceleraram o apoio da 

população: o voto secreto, o direito de voto às mulheres, a criação da Justiça Eleitoral, como 

meio de combate às fraudes, implantava-se a Justiça do Trabalho, o salário mínimo, a jornada 

de trabalho de oito horas, férias anuais remuneradas e descanso semanal. As transformações 

sociais se refletiam na vida brasileira e Getúlio se tornava cada vez mais popular. 

Segundo Alexandre Barbalho, o primeiro momento de intervenção sistemática do Estado 

brasileiro na cultura ocorre após a “Revolução de 30”: 

Quando assume o poder, Getúlio Vargas procura unir o país em torno do poder 
central, retirando as forças das oligarquias estaduais. Há uma intenção de construir o 
sentimento de “brasilidade” por parte dos “revolucionários” no poder. A educação e 
a cultura assumem, nesse contexto, um lugar de destaque, na tentativa de reunir a 
dispersa população brasileira em torno de ideias comuns. (BARBALHO: 1998, 17).  
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Para elaborar tal imagem, o Estado necessitaria do apoio dos intelectuais e artistas, 

conhecedores das manifestações culturais. De acordo com Barbalho, estes artistas e 

intelectuais têm a pretensão, por deter esse conhecimento, de ser a parcela iluminada da 

sociedade e, por decorrência, de participar da administração do país. Os interesses de ambos 

são convergentes, entretanto, precisa-se criar os lugares e os instrumentos que possibilitem o 

encontro entre governo e intelectualidade. (BARBALHO, 1998: 17). 

 Esse fato, conforme Barbalho, acontece com a “construção institucional” de espaços, 

físicos ou simbólicos, onde os artistas e intelectuais pudessem pensar e trabalhar em favor do 

caráter nacional.   

Em 1937, entretanto, um golpe de Estado inauguraria o período ditatorial do governo de 

Getúlio Vargas. O “fantasma” do comunismo se espalhava pelo país e o governo tratou de 

aumentar o medo da população até elaborar o chamado Plano Cohen. 

O período presidencial de Vargas se aproximava de seu término e as discussões 
sobre as eleições que ocorreriam em 1938 tomavam conta do país. Getúlio queria 
evitar o pleito eleitoral. Para tanto era necessário um fato que gerasse grande 
impacto e que servisse de pretexto para o golpe planejado nos bastidores, que contou 
com a participação de autoridades militares, como Eurico Gaspar Dutra, ministro da 
Guerra. Desse modo, forjou-se nos bastidores do governo a divulgação de um 
suposto plano que tinha como objetivo a implantação do comunismo no Brasil. O 
Plano Cohen, como ficou conhecido, foi divulgado com grande alarde em 30 de 
setembro de 1937. Além do ministro da Guerra, a farsa contou com o respaldo do 
chefe de Polícia do Distrito Federal, Filinto Müller, e do chefe do Estado-Maior, 
general Góes Monteiro.  

Para dar veracidade à “descoberta” do governo, encenou-se a apreensão de 
documentos que indicariam a existência de um plano, elaborado por um Cohen, que 
previa a realização de greve geral, ataques a prédios públicos, saques e depredações. 
Os papéis foram atribuídos à Internacional Comunista, causando comoção e pretexto 
para uma dura e motivada perseguição aos comunistas. Getúlio obteve do Congresso 
a aprovação para ampliar seus poderes políticos. 

A ação só foi desmentida em 1945, por Góes Monteiro, quando o governo Vargas 
perdia apoio. O integralista Olímpio Mourão Filho foi o responsável pelo “Plano”.  
(FREITAS NETO, TASINAFO, 2006: 667). 

 Em novembro de 1937, antes que se realizassem novas eleições presidenciais, como 

previa a Constituição, o presidente suspendeu a lei máxima do país e instituiu o Estado Novo, 

transformando o Brasil em uma ditadura e impondo uma nova Carta Magna. A Constituição 

de 1937 teve um caráter autoritário e centralizador, inspirada em Cartas fascistas, como a 

polonesa, e por isso ficou conhecida por Polaca. Através dela aumentava-se 

consideravelmente a intervenção estatal na economia, dava-se ênfase ao sindicalismo em 

moldes coorporativos e descartava o parlamento e os partidos políticos. O poder concentrou-

se no Executivo, que nomeava os interventores dos Estados, que por sua vez nomeavam as 
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autoridades municipais. É importante ressaltar o nacionalismo exacerbado presente no Estado 

Novo. Era desejo do Estado que as riquezas nacionais ficassem sob a exploração exclusiva de 

brasileiros. O petróleo e a siderurgia eram os principais produtos nos quais o país apostava 

para obter seu crescimento.    

A propaganda e a censura foram armas extremamente importantes para Vargas, Foi então 

criado o DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda). Segundo José Alves de Freitas Neto 

e Célio Ricardo Tasinafo, o DIP atuava em duas direções: a repressora, com forte censura e 

controle de informações, e a propagandista, com a difusão de uma suposta “cultura nacional” 

que significava a valorização de princípios defendidos por Vargas e a vinculação da imagem 

de seu governo como um “Estado Novo”, que estabelecia as bases para o desenvolvimento do 

país.  

Inúmeros folhetos de propaganda enaltecendo o caráter conciliador de Vargas e sua 
faceta de “protetor dos pobres” foram produzidos pelo DIP e distribuídos nos 
sindicatos, escolas e clubes. Cartilhas foram especialmente preparadas para os 
jovens. O rádio era um dos principais instrumentos de propaganda da época e o 
governo Federal apoiava financeiramente rádios que o exaltassem. O rádio integrava 
o país e levava a voz de Getúlio (seus valores e feitos) a todo o Brasil. O presidente 
“conversava” com o povo, “adentrando” as residências da população. (FREITAS 
NETO, TASINAFO, 2006: 667). 

 

 As manifestações culturais na época do Estado Novo eram apoiadas pelos 

governantes, principalmente as que exaltassem a nação e o sentimento nacionalista. Segundo 

o pesquisador Roberto Pereira: 

A necessidade de fortalecer o sentimento de identidade nacional, de brasilidade, fez 
com que o regime do Estado Novo investisse na valorização da cultura e da 
educação. Na verdade, tratava-se de despertar esse sentimento, mas aliando-o à ideia 
de Estado. Uma ideia que empresta ao nacionalismo do século XX uma feição bem 
própria, na medida em que busca uma identificação entre a nação e o Estado. 
(PEREIRA, 2003: 276). 

Assim, segundo Roberto Pereira, esse modelo de nacionalismo brasileiro buscava 

transformar a nação em um todo orgânico, entidade moral, política e econômica, cujos fins se 

realizariam no Estado.  “O reforço do sentimento de nacionalidade parecia conferir à nação 

uma supremacia sobre o Estado, que se transformaria no mais forte instrumento de realização 

do ideário da nacionalidade.” (PEREIRA, 2003: 276). 

Cultura e educação representavam duas frentes de atuação fundamentais do Estado 
Novo que, de modo algum, poderiam ser tratadas separadamente. A educação, por 
exemplo deveria ser o lugar onde a constituição da nacionalidade e a valorização da 
brasilidade poderiam exercer todas as suas forças, através de três aspectos: de um 
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conteúdo nacional, transmitido a todas as instituições de ensino, lutando contra 
práticas regionalistas; de uma padronização do ensino, no sentido de uma 
homogeneidade do saber, garantindo seu ‘abrasileiramento’; e da erradicação das 
minorias étnicas, linguísticas e culturais.” (PEREIRA, 2003: 277).  

Desse modo,  O projeto do governo para a formação do Estado Nacional passaria 

necessária e principalmente pela homogeneização da cultura, dos costumes, da língua e da 

ideologia.  

Esse sentido educativo, notadamente do que se referia à cultura brasileira, também 
sempre esteve presente nos bailados, sobretudo os brasileiros, do Corpo de Baile do 
Theatro Municipal. Pela escolha de seus temas, podia-se notar claramente que 
existia uma preocupação com a história e com o folclore brasileiros, como em 
Mandacaru do Chico Rei, de 1939, e, principalmente, no conjunto de todos os 
bailados brasileiros da temporada de 1943. Aqui, os temas se alargam à medida que 
aparecem, lado a lado, o índio, o negro, o branco e o sertanejo. Vale lembrar que os 
próprios programas dos espetáculos lançavam mão de um certo tom didático na 
tarefa de explicar (ou mesmo apresentar) danças e músicas folclóricas e/ou 
populares aos frequentadores do Theatro Municipal. (PEREIRA, 2003: 278). 

 Em meados da década de 1930, o então ministro da Educação e Saúde, Gustavo 

Capanema, encomendou o projeto “Teatro Nacional de Bailados”. Tal projeto primava pelo 

seu caráter educativo e artístico, concedendo ao folclore uma grande importância nesse 

processo, fato que o fazia muito se assemelhar à ideologia do Estado Novo.  

Os pontos relativos à educação presentes nesse projeto mantinham uma forte 
conexão com as intenções de Capanema em seu plano educacional para o país. O 
primeiro deles era o fato de que uma Organização Nacional deveria ser composta 
pelos ‘elementos mais interessantes’ de escolas privadas de dança de todo o Brasil, 
selecionados por uma Comissão Especial. Essas escolas, chamadas então de 
“preliminares”, deveria ser visitadas por professores dessa Organização para ali 
ensinar a técnica do balé. Aos alunos mais habilitados, seria reservada a chance de 
serem levados à escola regular do Teatro Nacional. A mesma iniciativa seria 
estendida às escolas públicas de todo o país, sempre levando em conta a 
coordenação geral da Organização Nacional. (PEREIRA, 2003: 279). 

Segundo Roberto Pereira, “não apenas a técnica deveria ser ensinada, mas o próprio 

gosto e o interesse pela arte do balé, através de espetáculos da companhia do Teatro 

Nacional.” (PEREIRA: 2003, 279). Mesmo com o tom nacionalista, o balé clássico viria para 

de certa forma legitimar a dança brasileira. Uma dança europeia seria necessária para tornar o 

que era essencialmente brasileiro uma manifestação artística “de bom tom”.  

Nessa mesma época, literatura, música e teatro também ganhavam espaço, claro que 

dependendo do conteúdo. O samba parecia unir as peculiaridades de regiões tão distintas do 

país, Carmem Miranda, inspirada na bailarina Eros Volúsia, se apresentava sob os aplausos de 

requintadas plateias internacionais, estava em filmes musicais e em cassinos. Enquanto isso, 
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Gilberto Freyre, em “Casa-grande e senzala”, diz Roberto Pereira, introduzia um novo modelo 

para a sociedade multirracial brasileira, “fazendo aparecer, talvez pela primeira vez, uma 

valorização muito positiva da cultura, sobretudo negra, em suas contribuições culturais”. 

(SCHWARCZ apud PEREIRA, 2003: 289). 

 Enquanto o Brasil era tomado pelo Estado Novo, a guerra continuava lá fora. Nos 

primeiros anos do conflito o país tentou se manter em uma posição neutra. Em 1942, o Brasil 

posicionou-se em favor dos Aliados (Inglaterra, França e Estados Unidos), declarando guerra 

ao Eixo (Alemanha, Japão e Itália). Em 1944, tropas foram enviadas para a Itália para 

combater o nazifascismo. A estratégia getulista era manter a neutralidade visando vantagens 

comerciais para o país. Ao se aproximar dos Aliados, o Brasil obteve financiamento para a 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e a industrialização foi acentuada através de uma 

política de substituição das importações. 

 Segundo Alexandre Barbalho, com a instauração do Estado Novo, a intervenção 

estatal na cultura aumenta. Ao lado do “ser nacional, o regime se preocupou também com sua 

imagem, o que o levou a censurar a imprensa e as manifestações artísticas e a propagandear o 

regime”. (BARBALHO, 1998: 17).  

A “Revolução de 30” responde, politicamente, às diversas transformações pelas 
quais o Brasil passava: industrialização, urbanização, crescimento da classe média, 
surgimento do proletariado etc. Para tanto, inaugura um novo formato do Estado 
brasileiro: o aparelho de Estado se amplia com a criação de diversas instituições, 
inclusive culturais, espalhadas por todo o país, permitindo maior centralização em  
torno do poder executivo federal. (BARBALHO, 1998: 18).  

 Com o Brasil dentro da guerra e apoiando regimes não ditatoriais, as forças de 

oposição a Getúlio colocavam em questão a necessidade de uma ditadura dentro do país. 

Diante das pressões sociais, Vargas tentou contornar a crise e afirmou que com o findar da 

guerra, haveria eleições no país. Diante então das pressões sociais pela volta da democracia, 

Getúlio Vargas iniciou a liberalização do regime, os partidos políticos foram reorganizados 

após sua extinção no início do Estado Novo, tendo em vista a eleição presidencial do final de 

1945. 

A partir de 1950, programas de ajuda internacional financiados pelo governo 
americano ou por órgãos multilaterais buscavam suprimir a ameaça de 
transformações revolucionárias em países do terceiro mundo, inserindo-os no 
processo de desenvolvimento mediante planejamento econômico e reforma da 
administração pública. As ciências sociais e as políticas públicas foram fortemente 
influenciadas pela teoria da modernização subjacente a essa proposta, a qual adotava 
uma perspectiva centrada no processo de industrialização ocorrido nos Estados 
Unidos e na Europa Ocidental. Neste países, sociedades tradicionais teriam dado 
lugar a sociedades caracterizadas por economias de mercado, individualismo, 
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secularismo, mobilidade social decorrente do esforço pessoal e regimes políticos 
estáveis. (GONDIM, 2007: 50).   

 

 

 

2.2. O otimismo do governo de Juscelino Kubitschek (1956- 1961)  

Com a morte de Getúlio Vargas, em 1954, o governo foi assumido pelo vice-presidente 

João Café Filho, que, posteriormente, devido a problemas de saúde se afastaria do cargo e 

seria substituído por Carlos Luz, presidente da Câmara dos Deputados.  

Com as eleições de 1955, Juscelino Kubistchek, do Partido Social Democrata (PSD) 

vence as eleições com 35% dos votos, mas iria assumir o cargo apenas em janeiro de 1956. 

Juscelino tinha como vice João Goulart, do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), juntos 

representavam a volta ao poder do trabalhismo.  

O governo de Juscelino foi baseado em uma política desenvolvimentista e no crescimento 

industrial. O lema de sua campanha era “cinquenta anos em cinco”, ou seja, alcançar o 

desenvolvimento equivalente a 50 anos e apenas 5 anos de seu mandato. Para atingir tal 

resultado foi criado o Plano de Metas, que era dividido em cinco grandes áreas: energia, 

transportes, indústrias de base, educação e alimentação. As três primeiras foram as que mais 

receberam atenção do governo. 

O planejamento e execução dos projetos estavam a cargo de órgãos como o BNDE (Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico). Outra colaboração para a execução do Plano foi a 

criação do ISEB (Instituto Superior de Estudos Brasileiros), ligado ao Ministério da Educação 

e que reunia intelectuais nacionalistas. Além desses órgãos, a contribuição para a criação de 

projetos desenvolvimentistas veio da CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina) – 

uma comissão criada pela ONU para analisar as diferentes políticas de financiamento junto às 

instituições financeiras e auxiliar no financiamento dos países do continente.  

Grandes investimentos foram feitos na área de infraestrutura, grande empresas 

multinacionais instalaram-se no país, em especial as montadoras de automóveis na região do 

ABC (Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul) paulista, lugar bem 

localizado por estar próximo a dois grandes centros urbanos: São Paulo e Rio de Janeiro.  

Lembremos que se o Brasil a partir de 1955 inaugura no plano econômico um novo 
ciclo de desenvolvimento, rumo à industrialização acelerada, no plano cultural as 
renovações não ficaram para trás. O anseio da modernização, que tenta mudar a 
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estrutura e a imagem do país agrário, deu-nos reformulação do nosso teatro, a poesia 
concreta, a arquitetura de Brasília, a consolidação da televisão brasileira etc. etc., e a 
Bossa Nova. (AGUIAR apud FREITAS NETO, TASINAFO, 2006: 824). 

Embora o Plano de Metas estivesse sendo colocado em prática ele foi financiado por 

capital estrangeiro, aumentando a dívida externa do país. Ao mesmo tempo em que eram 

construídas estradas, instaladas fábricas e intensificada a industrialização e urbanização, 

era construída a  nova capital do Brasil: Brasília, uma porção desmembrada do Estado de 

Goiás. Juscelino utilizou a justificativa de interiorizar a ocupação do território brasileiro 

para construir a cidade nesse lugar. A nova capital foi construída em tempo recorde: 

apenas três anos, sendo inaugurada em 21 de abril de 1960. 

A construção de Brasília era divulgada como um símbolo do país que se 
transformava na gestão de JK. Após os choques e traumas políticos, a construção da 
cidade, prevista da Constituição de 1891, era a marca de um país que se apresentava 
como jovem, otimista e moderno. A arquitetura da cidade, planejada por Lúcio 
Costa e Oscar Niemeyer, é reconhecida internacionalmente, estando entre os 
patrimônios culturais da humanidade, título conferido em 1987 pela UNESCO 
(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). 
(FREITAS NETO, TASINAFO, 2006: 823). 

 Para amenizar as diferenças regionais entre Nordeste e o Sudeste foi criada a 

SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste) cujo objetivo era a promoção 

do desenvolvimento regional, principalmente na área mais atingida pelo clima árido, o 

chamado “polígono da seca”, além de apoiar a industrialização em áreas urbanas centrais.  

 No campo cultural, uma grande aglutinadora de plateias chegaria ao Brasil: a 

televisão.  

A influência desta já era prefigurada pelo rádio, cujo alcance superava de longe o da 
imprensa escrita, tanto por exigir menos qualificação educacional da audiência, 
como por sua recepção imediata, e sobretudo permanente. A televisão potencializava 
a influência da imprensa e do rádio na vida cotidiana, requerendo um maior 
envolvimento da audiência por conjugar audição à visão, combinando a “contínua 
disponibilidade do rádio com um equivalente ao monopólio perceptivo da palavra da 
imprensa, que exclui outras formas de percepção do leitor” (ANDERSON apud 
GONDIM, 2007: 51).  

 Segundo Linda M. P. Gondim, a televisão, e posteriormente o vídeo, o computador 

pessoal e a internet tiveram forte impacto na produção artística contemporânea. 

No âmbito econômico, problemas como a inflação foram amenizados pelas altas taxas de 

crescimento econômico. Mesmo com todo esse desenvolvimento, devemos observar que o 

crescimento do governo JK não aconteceu de forma homogênea em todo o país. A riqueza 

ficou mais concentrada em determinadas regiões, enquanto outras permaneciam com uma 
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estrutura agrária inalterada. Os “50 anos em 5” prometidos por Juscelino Kubistchek não veio 

para todos. 

Entretanto a euforia dos anos 1950 e do governo JK eram compartilhados por grande parte 

da população, inclusive no Ceará, que vivia um período rico em bailes e grandes festas para as 

elites. 

 

 

2.3. O Ceará nos anos 1950 

 Em 3 de outubro de 1950, foram realizadas no Brasil eleições gerais: Presidente, Vice-

Presidente, Governador, Vice-Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual, 

Prefeito e Vereador. No Ceará, o Governador eleito foi Raul Barbosa, do Partido Social 

Democrata (PSD), o Vice-Governador foi Stênio Gomes da Silva e o Prefeito foi Paulo 

Cabral de Araújo.  

 Segundo Aroldo Mota, no livro “História Política do Ceará (1950- 1954)”, a vida 

política do governador então eleito teve início logo após a queda da ditadura de Getúlio 

Vargas, em 1945, sendo eleito Deputado Federal para o período de 1945 a 1951. Raul 

Barbosa foi fundador do jornal “O Estado”, professor da Escola de Comércio Fênix Caixeiral 

e Presidente da Associação dos Promotores Públicos do Estado do Ceará.   

 Em seu discurso de posse, no dia 31 de janeiro de 1951, o Governador Raul Barbosa 

deu ênfase ao crescimento econômico e social do estado, chamou os conterrâneos a se 

inspirarem: “como eu, nos ideais de prosperidade e engrandecimento do Ceará” (MOTA, 

1997: 20). Falou também que em seu governo haveria uma campanha para a recuperação 

política, econômica e moral do Ceará.  

É tempo de reivindicar para o Ceará a posição destacada a que faz jus, pelo seu 
contingente político substancial, que sempre foi chamado a soma-se às forças mais 
expressivas da vida partidária nacional, assegurando a sua predominância. (...) é 
necessário também que se individue, distinga e destaque, na justa proporção o valor 
da sua força e do seu merecimento.  

O Ceará não é apenas uma grande expressão eleitoral. Mais do que isso, é um 
notável celeiro  de valores morais e intelectuais, de qualidades prestantes e positivas, 
que, em todas as épocas, e em todos os setores da atividade humana, souberam 
afirmar-se, enaltecendo o nome da nossa terra, na agenda, sempre eficiente ao 
desenvolvimento e á grandeza do Brasil. (MOTA, 1997: 21). 
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 O Governador segue seu discurso indagando: “Por que, possuindo todos esses 

requisitos, o Ceará não se tem projetado, nos últimos tempos, no cenário da vida nacional, 

como exige a coletividade cearense na consciência dos seus méritos:” (MOTA: 1997, 21). É 

nítida a preocupação do novo Governador em colocar o nome do Estado em destaque 

nacional, para isso um crescimento econômico deveria ser acompanhado também por uma 

mudança de mentalidades.  

Precisamos, sim, mudar nossa mentalidade e os nossos processos, para alcançarmos 
os mesmos objetivos. Em primeiro lugar, devemos combater o espírito derrotista 
sobre as nossas possibilidades e as nossas reservas, esclarecendo a opinião nacional 
a respeito da nossa realidade econômica e mostrando-lhes que é possível, apesar das 
calamidades periódicas, organizar as nossas riquezas em bases de prosperidade 
continuada e estável. (MOTA, 1997: 22). 

Em seu discurso, é perceptível a necessidade de mostrar ao restante do Brasil o 

potencial econômico, político e cultural do Ceará, deixando implícito que tal crescimento será 

o seu principal investimento. Reflexo do crescimento do Estado e marco dos anos 1950 no 

Ceará foram as construções de clubes destinados ao lazer das elites. Lá seriam encontrados os 

primeiros registros de dança clássica cearense.  

 

 

2.4. O lazer da alta sociedade de Fortaleza  

As atividades de cultura e lazer do fortalezense nos anos 1950 eram diversas dependendo 

da classe social à qual pertencesse. Dessa forma, é visível o contraste entre as opções de lazer 

e cultura dos grupos privilegiados, valorizadas e destacadas como símbolo de progresso e 

modernidade, e as poucas oportunidades usufruídas pelos menos favorecidos, em geral 

limitados pelas normas que disciplinavam a manutenção de ordem pública.  

Havia um sistema moral vigente na sociedade que guiava o comportamento dos 

fortalezenses e fazia a polícia e a Igreja Católica tentarem impedir a todo custo desvios de 

conduta.  

As medidas tomadas pela polícia para garantir a desejada ordem pública geralmente 
eram rigorosas. No entanto, mesmo na vigilância sobre a vida noturna entremeava-
se a flexibilidade do sistema repressor, que variava de acordo com a clientela a ser 
vigiada. A polícia estabeleceu três horários para o fechamento dos bares na cidade, 
de acordo com as respectivas categorias. Os de primeira classe se fechavam às 23 
horas, os de segunda, às 21 horas, e os de terceira, que pontilhavam no Centro, mas 
proliferavam na zona do meretrício, só lhes era permitido funcionar até as 19 horas. 
(SOUSA, 2000: 209).  
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Essa onda moralista tivera força marcante na década de quarenta e ainda não fora 

esquecida, pois a vigilância e a defesa dos bons costumes deveriam persistir, o que é ligado à 

existência da etiqueta e do prestigio social que permeavam o mundo daquela sociedade de 

elite.   

Se a polícia representava a materialização do sistema repressor da sociedade 
brasileira, a Igreja ocupava uma função punitiva mais privilegiada. Ditar as normas 
da conduta social e descobrir nas minúcias do cotidiano o perigo da sexualidade, que 
afetava a moral consagrada pelos pastores do rebanho divino, constituía sua missão. 
(...) A Igreja era parceira e orientadora da repressão social, especialmente no campo 
dos valores morais. (SOUSA, 2000: 209/210). 

 É dentro desse contexto de repressão social, que os clubes imponentes brilham 

também como um espaço social excludente. Ideal Clube   , Clube dos Diários, Clube Iracema, 

Clube Líbano Brasileiro, Clube Caça e Pesca, Clube dos Advogados, Clube dos Engenheiros, 

dentre outros. No total, 12 clubes constituíam alternativas de divertimento da elite. Para 

frequentar o lugar, deveria se estar descentemente bem vestido e ter-se alto nível de educação.   

 Com amplo apoio do poder político local, foi construída uma nova sede para o Náutico 

Atlético Cearense, na Praia do Meireles. O projeto foi elaborado no final da década de 

quarenta e era de autoria de Emílio Hinko. Os fortalezenses acreditavam que iria surgir um 

prédio majestoso, que constituiria um dos cartões postais da cidade. Em 22 de janeiro de 1950 

a nova sede do clube foi inaugurada, um dos clubes mais festivos que ofereceria tantos 

prazeres apenas à elite. 

 

 Ideal Clube: fundado, em 1931, quando Fortaleza tinha cerca de 120 mil habitantes. Seus 12 fundadores, 

Antônio da Frota Gentil, Clóvis de Alencar Matos, João da Frota Gentil, Joaquim Markan Ferreira Gomes, José 

Meneleu de Pontes Filho, Luiz Gonzaga Flávio da Silva, Maximiniano Leite Barbosa Filho, Meton Alencar 

Gadelha, Mirtil Meyer, Otávio Menescal da Frota, Pedro Augusto Sampaio e Raul Conrado Cabral, vinham de 

famílias que, por várias gerações, ocupavam posições de destaque na sociedade cearense. Com uma visão 

empreendedora, os 12 fundadores empenharam-se no ousado projeto que mudaria a vida social de Fortaleza: a 

fundação de um clube social moderno. A primeira sede do Ideal foi uma chácara no bairro Damas, longe, na 

época, do centro da cidade, e construída à margem da estrada de Parangaba. Nos anos 50, já com sede no 

Meireles.  Fortaleza tinha 300 mil habitantes e uma vida social intensa. As famílias elegantes se reuniam em 

festas cheias de glamour. Eram tempos dos concursos de beleza, e o Ideal sempre sediou os mais importantes, 

inclusive a escolha da Miss Ceará. < http://www.idealclube.org.br/>. Acessado em 26 de junho de 2012. 

 

 

5
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Outra inauguração destinada à diversão do cidadão da elite de Fortaleza foi a pista do 

hipódromo Jockey Club Cearense, em 1949. Na mesma época, outro lugar passou a ser 

valorizado pela elite cearense: o Iate Clube. Além dos bailes dos clubes é importante destacar 

a presença dos cinemas como pontos de diversão. A cada ano eles tornavam-se mais 

populares e atrativos.  

 

Ideal Clube nos anos 1950 

 

2.5. Os primórdios da dança clássica no Brasil 

Como já foi dito no capítulo 1, a dança de corte veio ao Brasil com a chegada de Dom 

João VI e sua corte, no século XIX, entretanto as primeiras escolas de balé só iriam fixar-se 

no país muitos anos depois.  

Segundo Amanda Queirós (2006), no início do século XX, mais precisamente em 1913, o 

Theatro Municipal do Rio de Janeiro recebeu uma temporada exclusiva de dança: os Balés 
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Russos de Sergei Diaghilev. Em seguida ocorreram outras apresentações da Companhia da 

bailarina Anna Pavlova nos anos de 1918, 1919 e 1928.  

No dia 11 de abril de 1927, a bailarina, coreógrafa e professora russa Maria Olenewa 

(1896 – 1965) criou, no Rio de Janeiro, a Escola Municipal de Bailados, a primeira do gênero 

no Brasil. Em 1936, a escola originaria o primeiro corpo de baile estável do Brasil, cuja 

estreia aconteceu em 1939.  

Além do trabalho de Olenewa, um casal de estrangeiros também se esforçavam para 

difundir a técnica clássica no país. Pierre Michailowsky era russo e Vera Grabinsca era 

francesa, os dois resolveram montar escolas em clubes destinadas às moças da sociedade, sem 

a pretensão de torná-las bailarinas profissionais, mas apenas “educar esteticamente o espírito 

artístico” delas, “com a compreensão da função e da significação cultural da arte da dança”. 

(PEREIRA apud BEZERRA, 2006: 30). 

Dentro de poucos meses, as academias levavam suas alunas aos palcos para encenar 

papéis diversos, como clássicos de repertório europeu e balés com temática nacionalista.  

Os motivos para os anseios nacionalistas podiam ser justificados tanto pela política 
(o primeiro governo de Getúlio Vargas e o Estado Novo)quanto pela arte (revelados 
pelo movimento antropofágico de 1922). Entretanto, a tal temática “nacional” 
apareceu na dança, em primeira instância, associada exclusivamente à temática 
indianista – algo curioso já que ela era encenada a partir do referencial cênico e 
técnico do romantismo europeu. Segundo Roberto Pereira, a iniciativa de trazer aos 
palcos temas não parttia dos alunos, mas sim dos próprios professores. Era como se 
eles, estrangeiros, pretendessem homenagear o Brasil – país que os acolheu – e, para 
isso, encenavam narrativas baseadas em lendas indígenas  (que renderam um bom 
número de balés) musicadas por compositores brasileiros como Villa-Lobos, 
Lorenzo Fernadez e Francisco Mignone. (BEZERRA, 2006: 30). 

Tais apresentações com temática nacional pretendiam colocar elementos 

verdadeiramente brasileiros no palco usando técnicas europeias. Segundo Amanda Queirós, 

os primeiros bailarinos do Corpo de Baile, ou seja, os que detinham uma técnica mais 

apurada, eram formados previamente fora do Brasil, como o estoniano Yuco Lindberg e a 

espanhola Luiza Carbonell, que interpretavam índios protagonistas das narrativas.  

 Em 1943, os bailarinos brasileiros finalmente predominaram sobre os europeus nos 

palcos. Foi também nessa época que, principalmente através de Eros Volúsia, que o balé 

começou a olhar  para o verdadeiramente nacional, sem estrangeirismos, iniciando uma busca 

pela estilização cênica dos ritmos e movimentos das danças populares (BEZERRA, 2006: 31). 
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 A bailarina Eros Volúsia se esforçou para elaborar bailados nacionais, entretanto, ela 

também não dispensava a técnica clássica para a preparação do corpo do bailarino, técnica 

essa fundamentada para um corpo europeu e baseada em valores e comportamentos europeus 

advindos dos séculos XVIII e XIX, como a disciplina e a contenção. Daí em diante houve 

uma proliferação de escolas de dança e, consequentemente, o aumento de apresentações de 

suas alunas “bem disciplinadas”. 

Além da disciplina, essas novas escolas preocupavam-se mais em disseminar valores 
positivistas europeus, como a ordem e a postura, do que profissionalizar pela dança 
as moças da sociedade que compunham o seu quadro discente. Não havia a intenção 
de se refletir sobre o método adotado. Na verdade, diante dos valores simbólicos que 
representava, não havia nem mesmo abertura para se questionar a imposição do 
mecanicismo puro e simples nele implícito. (BEZERRA, 2006: 31).   

Assim, até a década de 1970, novos estilos e técnicas para a dança, inspiradas pelas 

técnicas neoclássica e moderna já amplamente praticadas em outras partes do mundo, foram 

desenvolvidas à margem do sistema que colocou o balé clássico como figura central da dança.   

 

 

2.6. As primeiras manifestações de dança clássica em Fortaleza 

Data do dia 21 de agosto de 1923, um dos primeiros indícios da dança cênica cearense. 

Naquele dia, o então Jornal do Comércio, na coluna “Artes e Artistas” trouxe um texto sobre a 

composição musical de Paurillo Barroso, intitulada “Camponês Apaixonado”, apresentada no 

Theatro José de Alencar e dançada por duas meninas: Maria de Lourdes e Gasparina 

Germano. Segundo Rosa Primo, o jornal O Estado também destaca a figura das bailarinas 

com o texto “Dois Rebentos D’arte”, que diz o seguinte: 

Maria de Lourdes e Gasparina, que têm 8 e 9 anos, respectivamente, filhas de uma 
família modesta, tiveram na pessoa do sr. Paurillo Barroso, cavalheiro da alta 
sociedade cearense, a mão que as amparou e as levou a ribalta, onde mereceram 
aplausos unânimes. (...) Elas cultivam, de preferência, a sublime arte de “Palowa”, 
na qual são de uma perfeição admirável, ultrapassando a qualquer expectativa. (O 
Estado apud GADELHA, 2006: 151). 

Segundo o jornal O Estado, as garotas não dançaram apenas em Fortaleza, elas teriam 

viajado para Belém, no Pará. 
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Camponês Apaixonado: Maria de Lourdes e Gasparina Gernano 

 

Alguns anos depois, mais precisamente em 22 de novembro de 1932, uma matéria do 

jornal O Povo divulgou uma foto cuja legenda diz tratar-se de um “bailado”. Segundo Rosa 

Primo, ambientado por um cenário que lembra a Holanda, cerca de 12 bailarinos, vestidos 

com trajes típicos dos países baixos, estão dispostos harmonicamente em cena. O bailado foi 

dirigido por Paurillo Barroso, em apresentação no Ideal Clube, mostrando todo o requinte e o 

cerimonial das festas da alta sociedade cearense. 

(...) Não se percebe um gesto desalinhado. Há em tudo e em todos a sobriedade 
ilustre do bom-tom. As senhoras vestem-se irrepreensivelmente. (...) Paurillo 
Barroso ensaia os projetores para o bailado anunciado. Os convidados procuram os 
seus lugares nas mesas reservadas dispostas em torno do salão, ao longo das 
varandas floridas. (...) O jantar principia. Deslizam, por entre as mesas, muito 
corretos, os “garçons”. “Eclairage” ao fundo, iluminando o cenário magnífico de 
Gerson: uma paisagem da Holanda com um moinho praticável ao centro, de asas 
luminosas que se movem para moer os ritmos encantadores do bailado que começa. 
E de um monte encantado, que não podia ser da Holanda, mas de um país de sonhos 
de fadas, começam a descer, aos pares, umas criaturinhas cearenses que se os 
holandeses conhecessem seriam bem capazes de mudar de pátria. Paurillo Barroso 
compôs uma “pastoréla” deliciosa, um idílio musical a que soube imprimir uma 
colorida impressão poética na pantomima ideal que as encantadoras “girls” 
interpretaram com uma arte, um jeito, uma graça dignos dos calorosos aplausos que 
receberam de toda a sala. (...) E num ambiente de cordialidade e “politesse” o jantar 
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prossegue. O menu é um simples pretexto para o baile, que se anima bem além da 
meia noite. O Ideal Clube é um acontecimento social brasileiro. É o espelho 
autêntico de uma civilização que honra o Brasil. (O Povo, 22.11.1932 apud 
GADELHA: 2006, 154/ 155). 

 Podemos observar no texto acima, uma certa euforia do autor ao falar nos bailes da 

sociedade de Fortaleza. Além disso, é notável a presença de fortes indícios da cerimônia e da 

etiqueta naquele ambiente, o que nos faz lembrar a relação da dança clássica com a corte 

europeia. Rosa Primo observa que outro aspecto dos primórdios da dança cênica fortalezense 

similar aos bailados da sociedade de corte, levando em conta as diferenças das situações, é a 

composição do elenco. Segundo a autora, no balé cortês somente os nobres dançavam, em 

Fortaleza, no início da década de 1930 – sobretudo quando a dança cênica estava dando seus 

primeiros passos nos chamados “salões nobres” das “festas de arte” realizadas nos clubes, a 

maioria das bailarinas, em algumas ocasiões, todas as bailarinas eram “as senhorinhas da alta 

sociedade do Ceará” . (GADELHA: 2006, 156). 

 Enquanto isso, a incipiente dança clássica cearense está em constante relação com a 

elite social da cidade, que vivia um processo de modernidade e civilidade, quando muitas 

pessoas da alta sociedade cearense se empenhavam para criar um ambiente propício à 

educação, sobretudo no período que envolve o final do século XIX e a primeira metade do 

século XX, quando existia a convivência com a seca, as migrações e as epidemias, como a 

varíola, a febre amarela e a cólera.  

 Segundo Rosa Primo, o olhar científico-europeu sobre o corpo do sertanejo, não 

poupou de vê-lo como uma “raça inferior”. Ser civilizado significava uma modificação 

corporal pela assimilação de boas maneiras, cortesia e polidez para, assim, conseguir uma 

projeção social.  

Com efeito, educar o homem “civilizado” tinha seu fundamento em ideias 
positivistas, militaristas, higiênicas e medidas de disciplinamento que foram se 
instalando nas instituições – ambiente propício para o surgimento da educação 
física, cujo programa abrangia ginástica e dança. (GADELHA, 2006: 160).   

 Outro aspecto interessante a se observar é a compreensão de arte que se tinha naquele 

período, sempre associada ao belo, ao correto, à vida conectada à natureza, concebida sob 

juízos éticos quanto ao bem e ao mal, ao justo e ao injusto, ao correto e ao errado. Observe o 

trecho de um artigo assinado por C.C, sobre o concerto da pianista Naíbe Jaguaribe Alencar, 

realizado no salão do Clube dos Diários: 

A Arte é a expressão da Verdade no que ela oferece de mais sublime; é a fiel 
reprodução da Natureza, no Verdadeiro mas no Belo. Não pode a Arte buscar 
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modelos nos erros e nos monstros que a vida criou, porquanto as suas modalidades, 
enfeixadas sob a expressão “Belas Artes”, repudiam, por sua essência, tais motivos. 
(GADELHA, 2006: 159).  

 

2.7. Paurillo Barroso e a Sociedade de Cultura Artística (SCA) 

Segundo o livro de Rosa Cristina Primo Gadelha, “A Dança Possível: as ligações do corpo 

numa cena (2006)”, Francisco Paurillo Barroso nasceu em 29 de maio de 1894, formando-se 

compositor. Aos sete anos iniciou seus estudos de piano com sua avó, passando a estudar, 

posteriormente, com Elvira Pinho. Sua primeira composição foi a valsa “Flor de Lis”, em 

1919. Entre 1920 e 1928, viveu no Rio de Janeiro, frequentando constantemente sua cidade 

natal. Em 1935, reorganizou, em Fortaleza, o Conservatório de Música Alberto Nepomuceno, 

e, mais tarde, foi um dos fundadores da Sociedade de Cultura Artística, da qual foi diretor 

artístico. Em 1941, voltou a passar temporadas em Fortaleza e morar no Rio de Janeiro.  

No Rio, trabalhou no Cassino Atlântico, sendo seu diretor artístico até aproximadamente 

1946, quando os cassinos tiveram de ser fechados. Em 1952 retornou definitivamente a sua 

cidade natal, onde ocupou o cargo de diretor do Theatro José de Alencar. Paurillo Barroso 

faleceu no dia 19 de agosto de 1968, deixando um grande legado de participações ao 

incentivo de movimentos artísticos em Fortaleza. 

Foram muitas as festas organizadas e dirigidas por Paurillo, tanto no que se refere à dança 

cênica como também às apresentações musicais em grandes clubes da cidade. Exemplos disso 

são registros que datam de meados da década de 1930. Segundo Gadelha, nesse período, o 

Clube dos Diários de Fortaleza realizava uma “festa de arte”, sob a direção de Paurillo 

Barroso, que tratava-se de um concurso de “senhorinhas da alta sociedade do Ceará”. Em uma 

matéria jornalística encontrada no material de Paurillo Barroso, no acervo do Museu da 

Imagem e do Som (MIS), cujo nome do meio de publicação encontra-se sem nome e sem 

data, estão destacadas seis fotos de duas bailarinas com vistosos figurinos. A dança “A 

Borboleta e a Vela”, segundo o jornal, teria sido interpretada pela “senhorinha Hylma 

Caminha”, e a dança “O Pavão Enamorado”, foi dançava pela “senhorinha Guiomar Lopes”.  

Em outra matéria, intitulada “Uma Festa de Arte no Ceará”, que também faz parte do 

material de Paurillo Barroso no MIS, sem data e nome do meio de publicação, quatro fotos 

mostram cenas de uma festa de arte sob a direção do maestro Paurillo Barroso, que se realizou 

nos “luxuosos salões do Clube dos Diários”. Nesta festa, segundo Rosa Primo, as já citadas 
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Maria de Lourdes e Gasparina Gemano apresentaram a “Dança dos Apaches” e a dança 

“Quatro Wateau”. Outras fotos mostram um elenco de nove a onze pessoas dançando “O 

Namorador” e a “Dança Húngara”.  

 

“Uma Festa de Arte no Ceará” – Material do acervo de Paurillo Barroso no Museu da imagem e do Som 

(MIS) 

 

É curioso observar que não havia nenhuma referência de professoras de balé clássico na 

época, enquanto as “senhorinhas da alta sociedade” se apresentavam como bailarinas em 

maravilhosos números de dança. É possível que Paurillo Barroso tenha coreografado muitas 

dessas danças a partir do que ele observava no Rio de Janeiro. Entretanto é importante 

destacar a ausência de um mestre específico de dança nessa época. 

Segundo Gadelha, durante todo esse período inicial do ensino da dança em Fortaleza, a 

ginástica parece ter sido uma atividade que a agregava, ou seja, o professor de dança também 

era professor de ginástica. Um exemplo disso era o curso de ginástica, sapateado e dança 

clássica das professoras Lucy Barroso e Walkyria Araújo, anexa ao conservatório de música 
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Alberto Nepomuceno. Veremos depois que Lucy Barroso, irmã de Paurillo e tia de Regina 

Passos foi a primeira professora de educação física da cidade. 

A partir de 1935, as artes em geral, incluindo a dança, receberam um grade incentivo, 

quando Paurillo Barroso, dentre outros, oficializou a fundação da Sociedade de Cultura 

Artística (SCA). Rosa Primo conta que, segundo Carlos Alberto Paiva, as primeiras medidas 

da SCA foram a criação de uma escola de pintura, exposições, reorganização do 

Conservatório Alberto Nepomuceno e a vinda do Teatro de Amadores de Pernambuco. 

A partir da década de 1940, Fortaleza receberia o melhor do Brasil e da Europa em 

expressão artística, segundo Carlos Alberto Paiva. O Ceará recebia: Dalman, violinista 

internacional; Inácio Feriedmam, pianista; Bidu Sayão, cantor; Guiomar Novais, Nokolay 

Orlof; Barllet e Robertson; o inigualável Tito Shipa e “mais uma galeria fabulosa dos maiores 

nomes artísticos de todos os quadrantes da terra”. (PAIVA apud GADELHA: 2006, 165). 

A SCA se tratava de um grupo seleto de pessoas, com grande poder aquisitivo. Segundo 

Gadelha, esse grupo trazia indícios, talvez, do movimento que agregou “setores ilustrados da 

intelectualidade cearense”, cujo empenho em desenvolver a cultura no Ceará acabou por 

torná-lo o primeiro estado do Brasil a criar uma Secretaria de Cultura em 1966.     

  A Sociedade de Cultura Artística, que estava fomentando as artes no fim da década de 

1930 era mantida por sócios, que, segundo o seu artigo 2 de seu estatuto, poderiam ser 

qualquer pessoa sem distinção de sexo, sendo necessária a maioria de votos da diretoria para a 

sua aceitação. De acordo com Rosa Primo, o capítulo V do estatuto tratava dos direitos e 

deveres dos sócios, especificando quatro categorias de sócios: os fundadores, os efetivos, os 

honorários e os beneméritos. 
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Edição comemorativa ao quarto aniversário da Sociedade de Cultura Artística 

 

Um dos deveres apontados no regulamento é o pagamento pontual, “até o dia 10 de cada mês”, 
da mensalidade de 5$000 (cinco mil réis). Porém o sócio deverá pagar de início, “para os cofres 
sociais” uma joia de 10$000 (dez mil réis) e uma mensalidade adiantada. Entretanto, como havia 
uma classificação hierárquica, os sócios beneméritos eram aqueles que prestavam “relevantes 
serviços à SCA, cujos donativos “nunca poderiam ser inferior a 1:000$000”. Ainda nesse 
sentido , outro ponto relevante tratado em parágrafo único diz o seguinte: “todo aquele que 
conseguir um sócio benemérito, terá isenção de suas mensalidades durante um ano”. 
(GADELHA, 2006: 165). 
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 Percebe-se a partir desse trecho como os membros da SCA deveriam possuir uma 

renda bastante elevada,  ou seja, a Sociedade de Cultura Artística era constituída por pessoas 

da classe alta de Fortaleza. Rosa Primo explica que, na primeira metade do século XX em 

Fortaleza, intelectuais e artistas eram muitas vezes classificados como elitistas. Junto ao 

elitismo estaria a ideia evolucionista de produção cultura, ou seja, desenvolver a cultura 

cearense para que saia do estado de grei semicivilizada em que encontrava-se. (BARBALHO 

apud GADELHA; 2006, 166).  

 É nesse contexto que vimos surgir os primeiros sinais da dança cênica cearense. No 

contexto do governo de Getúlio Vargas, durante o Estado Novo, artistas e intelectuais 

dispunham de um amplo espaço para atuação, cuja situação era facilitada pela existência de 

redes de contatos e ligação entre a intelectualidade e o poder, provindas do capital familiar e 

cultural sob a administração dos primeiros. (BARBALHO apud GADELHA: 2006, 167). 

 Foi também através de Paurillo Barroso, conta Gadelha, com o auxílio da SCA, que 

grande nomes internacionais do balé clássico apresentaram-se no palco do Theatro José de 

Alencar. Exemplos desses artistas de renome são: a bailarina russa Tamara Toumanova, em 

1954; o Balé da Juventude, em 1956; o Balé de Nina Verchinina, em 1957; o Balé Society, 

com direção de Tatiana Leskova, em 1958; os bailarinos Nora Kovach e Isvan Rabovsky, em 

1962, entre outros.   

 De fato, a SCA estava trazendo grandes nomes da dança para Fortaleza, o que 

impulsionava cada vez mais as atividades voltadas para a dança e as artes em geral dentro da 

cidade. Paurillo Barroso era um dos que mais valorizava a dança. Em uma entrevista no jornal 

Correio da Manhã, no dia 26 de maio de 1967, ele declarou: “Eu sempre gostei de balé e 

organizava nos clubes balés com coreografia minha. Se eu fosse mulher e bonita teria sido 

bailarina”. (GADELHA: 2006, 176). 
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Tamara Toumanova 

 

 

Román Jasinski 
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Toumanova com Paurillo Barroso 

 

Tatiana Leskova 
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Nora Kovach e Istvan Rabovisky
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Programa de apresentação da Companhia Nina Verchinina 
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 Em meados da década de 1950, incentivando a dança desenvolvida em Fortaleza, 

Paurillo elegeu uma bailarina cearense, chamada Alana Mara para dar destaque ao processo 

de crescimento e afirmação da dança cênica cearense. Entretanto, Alana casou-se muito nova 

e abandonou a arte. Essa eleição de uma bailarina cearense e a tentativa de tornar a arte 

clássica própria dos cearenses fazia parte de um espírito da época chamado por Alexandre 

Barbalho de “ceararentismo”, uma espécie de “nacionalismo dirigido ao estado”, um 

sentimento de orgulho por ser cearense.  

  

A bailarina Alana Mara 
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Paurillo Barroso era um nome constante em colunas sociais principais do Ceará, como 

grande incentivador e promotor das artes. Além disso, várias fotografias demonstram as 

relações estreitas que Paurillo mantinha com o poder político: fotos ao lado do Governador do 

Ceará, Virgílio Távora; do Governador do Estado do Ceará, Paulo Sarasate; do Presidente 

Castelo Branco; do Presidente Juscelino Kubistchek; do Prefeito de Recife, Augusto Lucena , 

entre outros.    

 Paurillo se envolvia em vários movimentos artísticos. A existência, em Fortaleza, no 

ano de 1939, de um “curso de dança clássica” com Lucy Barroso e Walkyria Araújo, está 

ligado, segundo Rosa Primo, também a Paurillo Barroso.  

Lucy, que é tia de Walkyria e irmã de Paurillo Barroso, era uma de 24 pessoas na 
lista de diretores colaboradores da Sociedade de Cultura Artística, conforme a 
edição de programação da SCA de 1936. Contudo, segundo Regina Passos, que é 
sobrinha de Lucy e Paurillo Barroso, os festivais de dança organizados por Lucy, 
não incluíam o balé clássico. (GADELHA, 2006: 181). 

Mas é no próximo capítulo que iremos tratar de Regina Passos, os primórdios de sua 

academia e os valores e costumes lá cultivados. 
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3. Os valores sociais dentro do balé clássico em Fortaleza na 

década de 1950 

 No capítulo anterior falamos do contexto social e político que o mundo vivia nas 

vésperas de 1950, além de falar da movimentação cultural na cidade de Fortaleza e de Paurillo 

Barroso, tio de Regina Passos, que será destaque no próximo tópico (3.1). Além de contar um 

pouco de sua história, iremos falar do assunto principal a que se propõe este trabalho: estudar 

os valores sociais difundidos pelo balé clássico da Academia Regina Passos nos anos 1950. 

Para isso contaremos com entrevistas de algumas de suas filhas, e com entrevistas concedidas 

pela própria Regina Passos, que nos ajudarão a compreender os valores dessa arte a partir 

desse olhar específico.  

 

 

Fortaleza na década de 1950 – Rua Major Facundo 
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3.1. Maria Regina Picanço Passos  

Nascida em 22 de janeiro de 1923, Regina Passos foi a décima filha de Judith Lopes e 

João Mac Dowell Guerreiro Lopes. Por volta de 1926, Regina ficou muito doente, e sua mãe, 

Judith, também não apresentava um quadro de saúde favorável. Então Américo Picanço e 

Maria José Barroso Picanço, amigos da família, pediram para cuidar de Regina, tendo-a como 

filha única. Os então pais adotivos tinham renome na sociedade da época e educaram a filha 

nas “melhores escolas católicas de Fortaleza”: primeiro foi interna no Salesiano e, depois, 

estudou na Escola Doméstica São Rafael. Em entrevista concedida aos alunos de 

Comunicação Social (habilitação em Jornalismo) da Universidade Federal do Ceará, Regina 

conta: 

Passei quatro anos nas Salesianas. Depois eu fui para a Escola Doméstica São 
Rafael, que era aquele estilo antigo, dona de casa, que fazia almoço, aquele estilo 
antigo que fazia tudo. Aprendi a pintar, bordar, fazer tudo. (Revista Entrevista nº 23, 
maio de 2010).  

      O que demonstra a formação tradicional recebida por Regina Passos e que provavelmente 

seria em parte reproduzida para suas filhas. 

Uma das primeiras experiências com dança teria sido com quatro anos de idade, quando a 

família passou uma temporada na cidade de Russas. Regina participou de um festival em prol 

da Santa Casa de Misericórdia, organizado por sua mãe, Maria José Barroso Picanço e 

Paurillo Barroso, pessoas que inspiraram Regina a desenvolver seus talentos artísticos. Regina 

dançou um número individual chamado a “baiana”. Seus primos também participaram das 

apresentações.     

Com a morte do pai adotivo, Regina retorna a Fortaleza com quinze anos, indo morar com 

a mãe; com a avó, Marieta; e com a tia, Lucy Barroso; irmã de Paurillo Barroso. Lucy foi uma 

das primeiras professoras de educação física em Fortaleza e dona de uma das primeiras 

academias de dança da cidade, onde dava aulas de ginástica, de correção de postura para 

“moças da sociedade”, além de organizar festivais de dança.  

Em sua juventude, Regina era figura presente nos bailes da alta sociedade da cidade de 

Fortaleza. Ao contar como conheceu o marido, Regina falou: 

 “Ah, minha filha, nas festas do Clube dos Diários, do Clube Iracema (antigos clubes 
sociais localizados na praia de Iracema, quase Beira-mar)... Eu dançava a noite 
inteirinha com um, com outro, com um, com outro; ai ele chegou e disse assim: 
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‘Você não vai dançar com mais ninguém. Você vai dançar só comigo’” (Revista 
Entrevista nº23, maio de 2010).   

Já em uma matéria do jornal O Povo, de 30 de abril de 2006, foi escrito: “Regina Passos, 

uma jovem da proeminente sociedade cearense, frequentava discretamente os bailes do Clube 

Iracema”, atividade que demonstra o “alto nível social a que pertencia”. 

 

 

3.2. O início da Academia de Dança Regina Passos (anos 1950) 

Quando Regina já estava com 28 anos de idade, casada e com seis filhos, foi impulsionada 

pelas primas e amigas a ir ao Rio de Janeiro aprender balé clássico. Morou lá durante três a 

quatro meses (Regina não especifica a quantidade), na casa de suas primas. Lá teve aulas com 

Tatiana Leskova e Consuelo Rios, ambas bailarinas reconhecidas nacionalmente. 

Algumas pessoas são citadas por Regina e sua filha, Tereza Passos, como influência para 

desenvolver o trabalho com a dança: a sua tia, Lucy Barroso, o seu tio, Paurillo Barroso, e sua 

mãe, Maria José, irmã de Lucy e Paurillo. 

É porque a minha avó era metida a coreógrafa, ela fazia coreografias, sabe? E ela 
também sempre dava uns palpites nas dos festivais, nas coreografias que a mamãe 
começou, que fazia as coreografias, aí ela dava uns palpites. Então eu acho que a 
minha avó teve muita influência, por causa do pastoril... (Entrevista com Tereza 
Passos, em 25 de abril de 2012). 

       Sobre o tio Paurillo Barroso, Regina declarou: “É. Ele (Paurillo Barroso) também influiu 
muito”. Enquanto Tereza ratifica: 

Ele era um grande incentivador dela, porque ele gostava muito e era um fã 
incondicional da mamãe. Ele não perdia um festival da mamãe. Então, realmente ele 
foi um grande incentivador. (Entrevista com Tereza Passos, em 25 de abril de 2012). 

 

 

Segundo Claudia Borges, filha de Regina Passos, e aluna da primeira turma de balé da 

academia, sua mãe teria ido estudar balé no Rio de Janeiro também por conta de um problema 

de saúde de seu pai, Luiz Frota Passos.   

“(...) minha mãe abriu a academia porque meu pai perdeu a vista, e ela não fazia 
nada e ela ficou meio desesperada porque não sabia como ia ser a vida pela frente, já 
tinha seis filhos. Então ela resolveu fazer um curso de balé no Rio de Janeiro para 
abrir a primeira academia aqui. Foi a pioneira da terra. E depois disso, ela passou a 
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ir de seis em seis meses ao Rio para ir se aperfeiçoando mais, porque balé é difícil”. 
(Entrevista com Claudia Borges, em 12 de abril de 2012). 

 

 

        Regina Claudia Picanço ou Claudia Borges, filha mais velha de Regina Passos 

 

Após quatro meses no Rio de Janeiro, retorna à cidade natal, pois uma das filhas estava 

doente. Quando retorna, começa a dar aulas no Ideal Clube, para as filhas dos sócios. Em 

1954, abriu a academia de balé na rua Solón Pinheiro, número 38. Antes disso, ensinava no 

lugar onde funciona o salão de ginástica da sua tia, Lucy Barroso, na rua Pedro Pereira. O 

lugar passou um tempo sem nome até chegar a ser conhecido como Academia de Ballet 

Regina Passos. 

Respondendo à pergunta sobre o lugar onde primeiro funcionou a academia, Regina 

respondeu: 
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 No salão de ginástica dela (tia Lucy Barroso). Depois eu aluguei uma casa grande, 
que era para eu dar aula. Depois essa casa, como era enorme, reformaram e fizeram 
um monte de pontos comerciais. Mas nesse tempo era uma casa grande, com uma 
varanda antiga, de ferro, e eu dava aula, e a meninada que passava, todo mundo que 
passava subia na janela para poder assistir à aula. Para poder ver a aula, porque eu 
dava aula ali. Era uma casa enorme, viu? Eu morava ali, e os salões eram grandes e 
eu dava aula lá. (Entrevista com Regina Passos, em 25 de abril de 2012). 

      Na casa onde morava a família de Regina Passos e funcionava a academia, também era o 
espaço onde seu marido, Luiz Frota Passos, tinha o seu comércio.  

Sobre a dificuldade com a técnica nas primeiras aulas, Regina Passos contou: 

Não. Senti não. Quando eu vou aprender uma coisa eu aprendo para ficar mesmo, 
não é? Então eu tanto fazia aula como eu pegava as alunas antigas, no Rio de 
Janeiro, as entradas dos edifícios tinha espelho, e eu pegava as meninas e fazia de 
novo os passos que eu tinha aprendido para ver se estava certo, correto. Eu fazia isso 
demais. Pedia às garotas que já tinham mais prática e eu ia fazendo nas entradas dos 
edifícios. Eu queria era aprender. (Entrevista com Regina Passos, em 25 de abril de 
2012). 

 Enquanto sua filha, Claudia Borges, a contradiz:  

Ela (Regina Passos) sentiu muita dificuldade, porque ela não se sentia segura, 
porque ela estudou muito pouco tempo, mas foi em frente. Foi em frente e passou a 
ir sempre para o sul para ter aula. E ai ela foi adquirindo a... técnica. Sabendo mais 
técnica e adquirindo mais a confiança no trabalho dela. (Entrevista com Claudia 
Borges em 12 de abril de 2012). 

O mais provável é que Regina Passos tenha adquirido pouca técnica com os quatro meses 

no Rio de Janeiro, já que para lecionar balé, são necessários quase dez anos de estudo. Em 

todo caso, Regina atraiu um público numeroso e restrito, formado por garotas de alto poder 

aquisitivo, curioso em aprender aquele “tal de balé”. Regina retorna ao Rio todos os anos para 

se aperfeiçoar na técnica. Depois resolveu mandar a filha Claudia, que tinha começado a 

receber aulas desde o início da academia, quando tinha sete ou oito anos, para também 

aprender mais no Rio de Janeiro. O mesmo aconteceu com as outras três filhas.  

Ela (Regina Passos) passou a ir de seis em seis meses ao Rio para ir se 
aperfeiçoando mais, porque balé é difícil. Então eu acho que ela já foi uma guerreira 
em abrir (a academia) em tão pouco tempo.  E ela foi, e eu estudando... Quando eu 
tinha 10 anos eu também fui para o Rio fazer um curso de um ano. (...) com a 
Consuelo Rios, que era considerada uma das melhores do Rio de Janeiro. E eu 
passei um ano lá. Aí quando eu voltei eu já estava maiorzinha e já comecei a dar 
aula.  (Entrevista com Claudia Borges, em 12 de abril de 2012). 

Observamos que a técnica do balé clássico adquirida pelas primeiras professoras da 

academia não era suficiente para ministrar aulas, já que, segundo Rosa Primo, são necessários 

cerca de nove a dez anos de estudo. Já a filha mais nova de Regina parece ter tido uma 

formação mais completa. Tereza começou a ter aulas de balé aos cinco anos de idade, fazendo 

cursos fora do estado com frequência.  
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Fiz (cursos fora do estado). De primeiro eu fazia curso no Rio. Todo final de ano eu 
ia para o Rio de Janeiro e passava o mês todo no Rio de Janeiro fazendo curso. Aí 
depois a mamãe começou a viajar com a academia, para a gente fazer cursos fora.  
(...) Nova Iorque. Ela fazia como se fosse um turismo. Ela reunia dez alunas, aí a 
gente ia, fazia dez dias de aulas e, depois, fazia turismo, ia para a Disney fazer 
turismo. Ela fez isso durante uns quatro anos, três anos. (Entrevista com Tereza 
Passos, em 25 de abril de 2012). 

Entretanto, o pouco conhecimento de dança que existia inicialmente na cidade atraia 

alunas. E essas alunas eram da alta sociedade, que não tinham muito o objetivo de serem 

profissionais. O balé era uma atividade complementar, como as aulas de piano que recebiam. 

É, (as primeiras alunas) eram da alta sociedade. Eu dava aula no Ideal Clube, porque 
naquele tempo o Ideal era tido como um clube dos ricaços da cidade, né? E eu dava 
aulas para elas, para as alunas. Depois veio a ideia de mandarem as filhas estudarem 
no Rio de Janeiro. Ai eu passei a dar aula na minha própria academia. (Entrevista 
com Regina Passos em 25 de abril de 2012). 

            O motivo de as aulas serem para a alta sociedade, explicaram Tereza Passos, filha de 

Regina, e Regina Passos, era devido ao Ideal ser um clube restrito a sócios e não porque as 

aulas fossem muito caras. 

Não (as aulas não eram caras), é porque realmente era status. O Ideal é um clube que 
hoje ainda existe. Ainda existe, mas não tem o movimento que tinha nessa época. Na 
época era muito movimentado. As festas... tinham muitas festas lá... É porque era 
um clube que, não sei por que, se era uma mensalidade cara... só sei que era um 
clube de status. 

Era um clube chique, que reunia a alta sociedade, que eram sócios lá do Ideal. E elas 
(as frequentadoras) tinham rodas, tinham reuniões, faziam reuniões. Porque as 
festas... Há uns sete, dez anos atrás, o Reveillon do Ideal Clube era uma coisa que 
fazia parte do calendário da cidade, não era? E hoje não. Hoje é uma coisa mais 
esquecida, né? 

Mas de primeiro, o povo se preparava para uma festa à rigor mesmo. E assim tinham 
mil reuniões no Ideal Clube. Elas iam para lá tomar banho de piscina, passavam a 
manhã toda (...) tinha ginástica também lá. (Entrevista com Tereza Passos, em 25 de 
abril de 2012). 

            Segundo Regina, o Ideal foi palco de muitas de suas apresentações de balé. Tereza 

lembra que a mãe era muito requisitada para dançar no clube. Após algum tempo, Regina 

falou que os pais de suas alunas começaram a mandá-las estudarem no Rio de Janeiro, o que 

fez com que as suas aulas no Ideal Clube tivessem fim. 

Então eu dava aula para as filhas dos ricaços até depois que veio a ideia de 
mandarem os filhos para estudar no Rio de Janeiro, então eu passei a dar aula na 
minha própria academia. Mas eu dava aula na minha academia e dava aula no Ideal 
para as filhas das ricaças da cidade. (Entrevista com Regina Passos, em 25 de abril 
de 2012). 
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   Senhorinhas da sociedade no Ideal Clube – anos 1950 

 

                                             Reveillón no Ideal Clube em 1950 
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Apresentação no Ideal Clube das aluna de Regina Passos - 1960 

 

       

      Restava-lhe a sua academia, onde as alunas eram de classes um pouco mais diversificadas. 

Sobre a classe social a que pertenciam as primeiras alunas de sua mãe, Claudia Borges 

comentou: 



61 

 

 (As alunas) Eram. Eram filhas de pessoas de condições, não tinha gente assim 
muito pobre. Não, era tudo gente mais fina, né. Mas é o que tem em todo canto, né? 
Na minha (academia) também foi a mesma coisa. Então, sempre aquela pessoas 
mais..... querem fazer uma dança, uma balé, uma coisa assim. .(Entrevista com 
Claudia Borges em 12 de abril de 2012). 

           Mas Regina fala que o público era mais diversificado, além das meninas ricas, existiam 

algumas bolsistas: “Era gente de toda a sociedade. Aí era variado, não era? Tinha as da alta 

sociedade, tinham as meninas que tinham talento e não tinham condições que eu botava...”, 

explicou.  

A academia ficou cheia de alunas mesmo sem divulgação alguma. Regina e Claudia 

comentaram sobre o assunto:  

Não precisa divulgar, não. Você faz uma coisa assim, todo mundo ó (ela faz um 
sinal de “muito” com as mãos), chove gente pra dançar, pra fazer aula. (...) Porque o 
povo aqui não conhecia balé. Aqui ninguém conhecia balé. Aí era novidade e todo 
mundo ia ver. (Revista Entrevista: 2010, 13). 

Não, não. Não tem nenhuma propaganda não. Foi uma coisa muito boca a boca. Mas 
aqui é uma terra que muito se fala. Meu pai era muito conhecido, porque tinha um 
depósito aqui, era o único que fornecia bebida, que fornecia tudo. E minha tia Lucy 
tinha um curso de ginástica, só ela que tinha. E eu acho que propalou através disso, 
e, com pouco tempo, ela já estava com muita aluna. (Entrevista com Claudia Borges 
em 12 de abril de 2012). 

  Ao que se percebe tanto a mãe como a filha gostam de ser parte dessa alta sociedade 

fortalezense. Regina Passos faz “questão”, ou seja, dá muita importância ao fato de ter alunas 

ricas, o que demonstra que o balé clássico em Fortaleza foi inicialmente uma arte de elite, 

assemelhando-se de certo modo aos balés de corte de Luís XIV. 

A cultura de festivais anuais, assim como o modelo das aulas de balé, vieram do Rio 

de Janeiro. Segundo Regina, os festivais são até um requisito que os pais colocam para 

escolherem a escola de dança. 

Desde o início da academia, havia uma disputa entre os pais para ver qual filha 

apareceria mais nos palcos dos festivais. Comportamento que até hoje se repete. 

Eles cobram muito, porque estão pagando. Eles cobram, eles exigem muito. Mas 
existem aqueles pais, aquelas mães que adoram, que gostam, que eles realmente 
veem o balé como um lado artístico mesmo. Têm pais e têm mães que colocam e: 
“ah eu tô pagando pra minha filha aprender, então eu quero ver a minha filha 
dançar”, que não entende que dança não é uma coisa que nasceu para todo mundo 
dançar, que é difícil. Na dança, um minuto, um minuto e meio, às vezes é o 
suficiente. E tem aquela mãe que reconhece isso, tem aquele pai que reconhece isso, 
que é uma coisa difícil. Mas tem o pai e a mãe que não reconhecem isso. Que quer 
ver a filha na frente, que quer ver a filha dançar cinco minutos, dez minutos, que 
exige demais. Então você tem que ter uma psicologia enorme para segurar uma 
academia com pais felizes, com meninas, alunas felizes e professores felizes dando 
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aula. Tem que ter muito amor. Só o financeiro, você montar numa academia 
pensando só no setor financeiro, você acaba indo por água abaixo, porque você tem 
que ter muito amor, porque você tem que ter muito taco para lidar com esse lado. 
(Entrevista com Tereza Passos, em 25 de abril de 2012). 

Ah, essa história de pai querer filha na frente toda vida existiu, sabe (risos). Você 
tem que fazer uma dança que elas vão na frente e depois troca o lugar, porque senão 
o pai não fica. (Entrevista com Regina Passos, em 25 de abril de 2012). 

A dança é uma harmonia, não é? Ela é uma harmonia do passo com a harmonia da 
música, é uma harmonia do físico, uma harmonia de altura. Então você, quando faz 
uma dança, você tem que prestar atenção a tudo: ao tamanho, ao desenho, para ver 
se fica menina... A mamãe tinha ódio quando a gente colocava mais alta na frente, 
ela: “Não tá vendo que fica horrível essa menina mais alta?!”. Então, quer dizer, 
tudo isso limita. Às vezes os pais não entendem: “Porque minha filha sempre fica 
atrás?”. Porque ela realmente é uma das mais altas e tem que ser mais para trás por 
causa da estética da coreografia, que exige que tenha uma estética, uma harmonia na 
coreografia, né? Por altura, por biotipo... (Entrevista com Tereza Passos, em 25 de 
abril de 2012). 

E às vezes a gente faz um trocadilho para poder ir na frente as altas, uma coreografia 
que dê jeito de elas irem na frente, porque, se não for assim, pai e mãe não quer sua 
filha só lá atrás. (Entrevista com Regina Passos, em 25 de abril de 2012).  

Desde o início da academia foi assim. Regina e Tereza afirmam que é uma forma de 

finalizar o ano, mostrando o que as alunas aprenderam nas aulas. O público era formado 

principalmente por pais, amigos e familiares, público esse que não mudou muito com o 

tempo. 

Sobre a reação do público em relação aos festivais de fim de ano, Regina fala: 

(...) Era boa a reação. E eu faço questão de registar que as pessoas que faziam balé 
comigo eram da alta sociedade fortalezense. Eu cheguei a dar aula no Ideal Cube 
(clube frequentado por pessoas de classe alta de Fortaleza) também. Mas eu dava 
aula na minha academia. (Revista Entrevista Nº 23: 2010, 12). 

   Na época em que a academia fora aberta, o material para a prática de balé era escasso 

e a infraestrutura para apresentações era precária. Regina Passos conta que o material 

(algumas roupas, meia calça específica para o balé, sapatilhas) era todo comprado no Rio de 

Janeiro, pois aqui não existia. Em entrevista no ano de 2009 falou: “Eu mandei comprar. 

Comprei malha no Rio de Janeiro. Trouxe e mandei fazer os collants das meninas. E as 

sapatilhas, mandava buscar do Rio. A meia rósea também” (Revista Entrevista Nº 23: 2010, 

13). 

 Mas antes de mandar comprar as meias róseas utilizadas no balé, as meninas 

maquiavam as pernas para as apresentações.  

(Pintava a perna) com base, que é para ficar todo mundo com a pele mais igual. 
Então, quando não tinha meia, era todo mundo com base, como maquiagem no 
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rosto, maquiava a perna, que era para todo mundo ficar com a perna toda unificada, 
toda na mesma tonalidade. (Entrevista com Tereza Passos, em 25 de abril de 2012). 

           Os figurinos eram fabricados aqui em Fortaleza, mais precisamente na garagem da casa 

de dona Regina. Ela observou como eram os tutus (tipo saia usada no balé, feita com tule) no 

Rio de Janeiro e explicou às costureiras como deveriam ser produzidos. “Ela tinha uma 

costureira que botava dentro de casa. Essa costureira era dentro de casa. A costureira 

praticamente se mudava para dentro da casa dela”, contou Tereza, ao que Regina completa: 

“É. Eu botava na garagem do carro só costureiras para fazerem as fantasias e tudo”. 

Ela (Regina) assistia ao cinema; ela via livro de onde ela tirava as ideias dos 
figurinos. Era pesquisa, pesquisa mesmo, bruta. Era livro de balé... Ela sempre foi 
muito curiosa e quando ela fez esses três meses de aula no Rio, quer dizer, ela tentou 
aumentar a curiosidade dela, né? Ter amigos, ter amizades, procurar revistas e trazer 
livros. Então ela mantinha contato também com a Fernanda, não é? Que conseguia 
livro, alguma coisa de lá? Ela tinha uma prima que morava no Rio e podia ter esse 
contato para arranjar alguma coisa para ela. (Entrevista com Tereza Passos, em 25 
de abril de 2012). 

As sapatilhas vinham do Rio. Depois é que aqui os sapateiros começaram a aprender 
a fazer. Mas as sapatilhas, primeiro eu mandava buscar no Rio de Janeiro, porque 
aqui não tinha. E as malhas a gente fazia do jeito que queria, né? Pra aula... fazia um 
modelo diferente, sempre muito “cavadinha”, de alça. (Entrevista com Regina 
Passos, em 25 de abril de 2012). 

     Sobre a situação do Theatro José de Alencar (principal teatro de Fortaleza e 

utilizado nos festivais da academia) naquela época, dona Regina afirma: A gente fazia coisa 

bem simples, sabe? Não tinha cenário difícil, porque não dá. Não dá pra pessoa fazer assim. 

Cenários assim, montagens. Não dava”. 

Olha, eu vou lhe mostrar como era o Theatro José de Alencar quando eu comecei a 
fazer festival lá. Não tinha lâmpada. A gente tinha que pedir no comércio as 
lâmpadas emprestadas. Se queimasse, pagava, tá entendendo? Não tinha lâmpada. O 
(tom) colorido (das luzes) era com papel celofane, que você comprava para fazer o 
colorido. Não existia nada disso. O som, não tinha. Eu levava radiola. Naquele 
tempo chamava radiola. Hoje não tem mais esse nome. Eu era quem botava disco na 
música que era para dançar. Mas foi assim no Theatro José de Alencar. Quando eu 
comecei a fazer balé, a fazer balé por lá, em ( se esforça para estipular a época) 
1954, foi assim. (Revista Entrevista nº 23 : 2010, 12). 

 O relato de Regina Passos demonstra a precariedade nos anos 1950 do teatro, lugar 

destinado a se fazer arte. Ou seja, não havia uma política pública voltada para isso e os 

esforços para se fazer crescer o movimento artístico era existente, entretanto ainda 

insuficiente. Contudo, aparentemente o surgimento das academias de dança faria o mercado 

do ramo se incrementar posteriormente: eram necessários técnicos de iluminação, cenário, 

figurino etc. Um trecho publicado no jornal O Povo em 1983 diz o seguinte: 
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Para o festival que acontecerá em dezembro, no Centro de Convenções, ela (Regina 
Passos) já gastou uma média de 1 milhão e 500 mil cruzeiros e garante que “vai ficar 
por aí”. Acha que nos anos anteriores, um festival saía bem mais barato porque as 
academias utilizavam mais a iluminação dos locais onde apresentavam os 
espetáculos. “Hoje, isso virou uma verdadeira indústria e, um iluminador está 
cobrando entre 400 a 500 mil cruzeiros e, quem tem uma aparelhagem de som, não 
cobra menos do que 300 mil cruzeiros”. (Matéria publicada no jornal O Povo em 6 
de novembro de 1983).  

 Mesmo com essas dificuldades, os festivais de dança eram realizados anualmente pela 

academia, o que era de grande interesse dos pais das alunas. Segundo Regina Passos, os pais 

chegam na academia para matricular a filha já perguntando se tem espetáculo no final do ano. 

“Eu levo todo ano um espetáculo de balé, porque a mãe vem com uma menina pendurada no 

dedo diz: ‘Tem festival’. É a primeira coisa”, contou. (Revista Entrevista Nº 23: 2010, 15). 

 Ao que parece a cultura de festivais anuais veio também do Rio de Janeiro, como uma 

cópia das aulas e costumes de lá. “No Rio é a mesma coisa. Lá Consuelo Rios, onde eu 

estudava, fazia todo ano um festival”, falou em entrevista à Revista Entrevista, publicada em 

2010. 

 Em uma matéria publicada no Diário do Nordeste (sem data, encontrada na pauta da 

Revista Entrevista nº 23), relata-se que um dos números montados no primeiro espetáculo da 

academia teria sido “Os Patinhos”, que reunia crianças de seis e sete anos, uma novidade na 

época. 

Além da técnica incipiente de Regina Passos, insuficiente para ministrar aulas de balé 

clássico, as aulas iniciais da academia tinham outras características, como o elitismo, citado 

anteriormente, a rigidez da professora, a hierarquia entre professor e aluno e a disciplina 

exigida dentro da sala de aula. Em entrevista, sobre a relação que tinha com as filhas alunas, 

Regina declara: 

Ah, eu era dura! Eu vou lhe dizer: uma vez que eu ia levar um balé grande e a Vera 
(filha de Regina) ia fazer o papel principal. E eu tinha uma menina que estudava 
comigo de graça. Ela era pobre. Eu dava até a alimentação dela quando chegava o 
festival, porque ela tinha a tendência de as coxas engrossar. Eu dava toda semana 
leite, ovos, verdura e tudo para ela não comer comida ruim, pra não ficar gorda. É 
que essas coisas a gente faz quando precisa, né? Pois é, ela era a minha primeira 
bailarina. Então a Vera também era primeira bailarina. Mas a menina era simples, 
era pobre. Eu dava a roupa dela também. A Vera seria a primeira bailarina, mas eu já 
tinha dito que a outra bailarina abriria o espetáculo no primeiro dia. E a Vera ia 
dançar no segundo dia. Vera implicou: queria dançar no primeiro dia. Eu disse: 
“Não. Você não vai dançar no primeiro dia porque eu já disse à Sandra que ela ia 
dançar. E eu não vou desmoralizar a menina... Fazer um trauma”. Ela ameaçou, 
disse que não ia dançar, que não sei o quê. Mas depois pegou o disco com as 
músicas, botou embaixo do braço e foi ensaiar. (Revista Entrevista nº , maio de 
2010). 
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 Esse depoimento mostra que o tratamento dado às filhas era tão rígido ou mais em 

relação às outras alunas. Além disso, demonstra o padrão de beleza que as bailarinas deveriam 

estar: não podiam estar gordas, com “as coxas grossas”. Deveriam ser magras, longilíneas.  

 Em outro trecho da mesma revista, Regina lembra: “Eu tinha uma varinha que o povo 

se queixa que eu batia nas pernas. Mas eu batia porque onde eu aprendi batia, no Rio de 

Janeiro”. O que mostra a reprodução dos comportamentos do Rio de Janeiro aqui no Ceará. O 

mesmo aconteceu com Hugo Bianchi, primeiro bailarino de Fortaleza, que foi ao Rio de 

Janeiro estudar dança e depois voltou para Fortaleza, quando dava aulas às meninas da alta 

sociedade de Fortaleza.  

A proprietária do Centro de Balé Clássico Mônica Luiza lembra seu tempo de aluna de 

Hugo Bianchi: 

Hugo era extremamente rígido. Ele dava aula com vara. Batia na gente; nas pernas , 
nos braços, mas a gente amava aquilo, né? Ele era meu paizão. E ainda hoje é. Ele é 
considerado um pai pra a gente. (Mônica refere-se a todas a alunas de Hugo que 
possuem ou possuíam academia de balé). (GADELHA, 2006: 204).  

 O relato acima demonstra semelhança com o modelo de aula de Regina Passos, sendo 

uma reprodução do que foi visto no Rio de Janeiro. Além disso, é perceptível que as alunas 

incorporavam esse estilo de aula como “o normal” e não se incomodavam em serem batidas 

com as varinhas. Claudia Borges diz o seguinte a respeito da rigidez das aulas da mãe: “Não, 

não... Tranquilo. Tinha aquela varinha que usa na dança de balé, mas só para bater, como um 

pau, porque estava errado”.      

 

 

 

 

3.3. Comportamentos e práticas associados à prática do balé 

Será que a prática de uma forma artística altera o comportamento do praticante? Qual o 

universo que rodeava as meninas que dançavam balé na década de 1950? O que era associado 

imediatamente a uma moça que fazia balé? Tais questionamentos são o ponto de partida para 

este tópico, que fará uma reflexão a respeito das associações feitas às meninas que dançavam 

balé na sociedade de 1950. 
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Pelas entrevistas concedidas por Regina Passos, Tereza Passos e Claudia Borges, 

podemos afirmar que as meninas que começaram a dançar balé inicialmente pertenciam à 

classe social mais abastada da cidade, a exceção eram algumas poucas bolsistas da Academia 

Regina Passos, mas a grande maioria pertencia à alta sociedade fortalezense, o que nos faz 

associar o balé de 1950 diretamente às práticas das famílias ricas da cidade. Como aconteceu 

com o início do balé nas sociedades de corte, principalmente de Luís XIV, o balé foi inserido 

de maneira semelhante: inicialmente apenas os nobres dançavam, representando papéis que 

demonstravam o seu nível hierárquico dentro daquela sociedade, enquanto o rei 

desempenhava o papel principal. 

O balé, em Fortaleza, nos faz lembrar a sociedade de Luís XIV; permeado por regras de 

etiqueta e garotas ricas, cujos pais disputavam a presença maior da filha no palco, aparecendo 

mais para o público. Os cortesãos franceses também disputavam seu lugar na sociedade, 

sendo o balé uma representação dessa posição social. O balé nasce dentro de um universo de 

disputas e, assim, deixará vestígios em sua história até os tempos atuais. 

       Nos anos 1950, Regina Passos, além de dar aulas de dança, dava cursos de “socila”, algo 

que se assemelha a aulas de etiqueta. “Ela era muito requisitada. A dona Regina Passos era 

entendida em dança e em qualquer outra coisa que ligasse à postura, à alguma coisa ligada à 

dança. Aí ela era requisitada”, contou sua filha, Tereza Passos.  

Socila. Socila eu acho que vocês nem sabem o que é. Era como sentar, como comer, 
como colocar uma mesa. Ela fez cursos de socila e dava aulas de socila para as 
moças da sociedade. Como sentar, tem que sentar de um jeito, colocar a mãozinha 
assim. Ela dava aula de socila. Como andar: um pezinho na frente do outro, 
colocava o livrinho (em cima da cabeça para equilibrá-lo ao andar). Como se fosse 
um curso de miss mesmo, mas só que ela dava de socila, que era uma coisa mais 
ampla. Como sentar numa mesa, comida francesa, como era que servia, como bebia. 
Junto ao balé ela dava curso de socila. E ela passou muitos anos ensaiando as misses 
Ceará. Miss Ceará era ela quem ensaiava. (...) Todas as candidatas vinham e 
passavam pela mão dela. Como era que desfilava, desfilava mesmo: andava, dava 
uma voltinha, fazia uma pose, andava pra cá, andava pra lá. Ela que fazia.  

(...) Era por causa do nome dela, que era envolvida com dança e ela começou a dar 
curso de socila e ai foi desenvolvendo. Então tudo que ligava a essas coisas ou, por 
exemplo, um evento na cidade, ter uma inauguração que pedisse uma apresentação, 
aí ela era chamada para poder... Fazer, para poder fazer a produção. Ela era 
requisitada. Ela era chamada. (Entrevista com Tereza Passos, em 25 de abril de 
2012). 

         Assim como a dança era ligada a normas de etiqueta nos séculos XVII e XVIII, na 

Fortaleza de 1950 o balé também recebeu essa ligação. A professora de balé da cidade era 

também a professora de etiqueta e de comportamento das moças da alta sociedade e das 
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misses Ceará. O balé era ligado à etiqueta, à elegância, à maneira correta de andar, à postura 

bonita.  

Era quase que obrigado. Eu acho que era quase que assim: as mães têm os seus 
filhos que têm que cumprir com aquela etapa, era uma etapa da vida de uma mulher 
que ela tem que fazer curso de socila. (Entrevista com Tereza Passos, em 25 de abril 
de 2012). 

         De acordo com Regina Passos, uma moça que faz balé tem o comportamento mais 

refinado, é mais elegante: 

Pisam melhor, têm o corpo melhor, porque puxa muito pelas costas, né? Ficam com 
um físico mais bonito. A pessoa que faz dança pisa melhor. Você até conhece (quem 
faz balé). Por exemplo, quando eu fui para o Rio, a gente conhecia, em andar na rua, 
as pessoas que faziam balé. Porque tinham um corpo melhor, pisavam melhor, não 
tinham corcundas. Era um físico mais bonito. (Entrevista com Regina Passos, em 25 
de abril de 2012). 

      Segundo Regina Passos, a disciplina e a organização também são comportamentos 

apresentados por quem faz balé e a bailarina clássica é diferente daquela que não é. 

Toda bailarina clássica é diferente de uma que não é clássica, sabe. Pela postura do 
corpo, pela maneira de andar. Você conhece uma pessoa que tem conhecimento do 
clássico só pela maneira de andar. (Entrevista com Regina Passos, em 25 de abril de 
2012). 

     Dentro desse discurso, observamos que a primeira dona de uma academia de balé em 

Fortaleza acredita na diferença entre uma bailarina clássica e uma moça qualquer. Para ela, 

essa diferença é visível a olho nu. Quem vê já sabe que é uma pessoa diferenciada, que é uma 

bailarina clássica, que é elegante, delicada, que sabe a maneira correta de andar, de se portar.  

      Já Tereza Passos tem um outro olhar com relação a isso: não seria o balé que 

transformaria uma moça com comportamentos diferentes. De acordo com ela, quem faz balé 

já tem o temperamento diferenciado, mais calmo e tranquilo. 

Mas eu digo uma coisa, Priscila: a menina que procura o clássico, que estuda o 
clássico, já é porque tem um temperamento diferenciado. (...) O temperamento é 
diferenciado. Você nota em concurso. Quando é um concurso que só tem clássico, a 
plateia é diferenciada. Quando é um concurso que tem clássico e jazz ou hip hop, é 
outro, é completamente diferente a reação do público: grita muito. Então o balé 
nisso tem um elemento do temperamento. Quem procura o balé tem o temperamento 
mais tranquilo.  

(...) Era uma coisa nata. Eu tinha... que dizer, o meu temperamento, para você ver 
como é de temperamento: eu tenho o temperamento mais tranquilo dos irmãos. Fui a 
única que ficou realmente no clássico. Eu fiquei puramente no clássico por quê? Eu 
fiz jazz, tentei fazer jazz, sapateado, mas não. A minha paixão era o clássico. 

A minha irmã Vera (Vera Passos, dona da Academia de Dança Vera Passos) 
começou no clássico, a Claudia (dona do Studio Claudia Borges) começou no 
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clássico; mas elas procuraram hoje outras danças. A “Claudinha” começou na dança 
do ventre, iniciou, né? E depois foi pro jazz. A “Verinha” passou direto pro jazz e 
ficou, jazz, hip hop, sapateado. É muito de temperamento. Mas todas já tinham aqui 
um tempo (de balé). E não foi assim: “ah, vou fazer balé porque é um meio de vida e 
pronto, que já paga bem, já tem onde trabalhar”. Não. É uma coisa que foi realmente 

criada, que foi desenvolvido com amor e deu certo. (Entrevista com Tereza Passos, 

em 25 de abril de 2012). 

      Segundo Tereza, o fazer artístico estaria atrelado a um talento e temperamento natos, o que 

também pode ser associado ao pensamento do século XVIII sobre o nascer nobre, “um talento 

que vem de berço”. 
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Considerações Finais 

 Ao longo desta pesquisa percebi que muito do que eu pensava não era besteira. Vi que 

estudar a dança em suas diversas formas nos revela mais que os olhos podem ver. São culturas 

apresentadas em corpos que dançam. Hábitos, costumes, posições hierárquicas, tudo isso pode 

estar inscrito dentro de uma manifestação cultural, como o é a dança.  

 O balé de corte, com seus procedimentos de etiqueta, nos mostra como a dança pode 

ser símbolo da divisão de classes sociais. A hierarquia, comparada aos astros, era nítida 

quando o rei era o Sol e seus súditos, planetas que viviam sob o seu poder.  

 Mais de duzentos anos depois, o balé iria chegar ao Brasil e, posteriormente, ao Ceará 

com moldes e características que se assemelhavam ao balé de corte francês. Primeiramente, a 

alta sociedade de Fortaleza teria acesso a esta dança, exibindo-a em bailes elegantes e 

limitados às pessoas mais abastadas da cidade. As senhorinhas da sociedade, como eram 

conhecidas as moças ricas da época, exibiam beleza, requinte e educação ao público, que 

aplaudia tal manifestação de civilidade.  

 Dona Regina, senhora que se divertia nesses bailes, resolveu, aos vinte e oito anos de 

idade e com seis filhos, aventurar-se no Rio de Janeiro durante poucos meses para aprender 

balé e montar uma escola de dança no Ceará. A abertura da academia fora um sucesso. 

Conciliando com as aulas que dava no Ideal Clube às filhas dos sócios, a Regina Passos atraia 

moças ricas e educadas para a sua academia.  

 Nas aulas, a disciplina e o respeito à hierarquia calava as alunas, que repetiam o que o 

professor falava. A disputa entre as alunas e, principalmente, entre os pais delas era para ver 

quem saia na frente nas apresentações e quem ficava mais tempo no palco. Disputa que se 

mistura ao nascimento do próprio balé, quando os cortesãos faziam de tudo para subir de 

hierarquia na corte e atrair a atenção do rei.  

 Atualmente, as academias dança de Fortaleza se multiplicaram, e a arte do balé já não 

é mais tão restrita. Entretanto, as melhores escolas de dança são as que concentram moças 

mais ricas e é onde a disputa é mais acirrada. Entre as academias, existem conflitos e 

antipatias. E as alunas se esforçam para ganhar concursos de dança, o que abre possibilidades 

de levar a dança como profissão, algo impensável para as senhorinhas da sociedade de 1950, 

que tinham no balé apenas uma forma de “complementar a educação”. Entretanto são 
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pouquíssimas as meninas que levam a profissão de bailarina adiante. Quando chegam ao 

terceiro ano do ensino médio, param de ir para as aulas de balé, para buscar uma carreira mais 

estável.  

 De acordo com essa pesquisa, alguns aspectos importantes na configuração do balé 

clássico ainda estão bastante presentes desde  a abertura da primeira academia de balé em 

Fortaleza, em 1954. O balé parece ainda ser compreendido como importante atividade 

complementar à educação de uma garota, que se tornará mais elegante, graciosa, disciplinada 

e educada com a prática de seus passos e códigos. 

 Mas a dança atual não é objeto de estudo desta monografia, talvez no futuro algum 

trabalho acerca desse objeto possa ser produzido. Por hora, nos ativemos ao século passado e 

refletimos hábitos, costumes e valores transmitidos nessa dança, e, mais especificamente, no 

Ceará. 
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ENTREVISTA COM REGINA PASSOS E TEREZA PASSOS 

Data: 25 de abril de 2012  

 

1.A senhora passou pouco tempo estudando balé no Rio de Janeiro. No inicio, quando veio 
dar aula aqui, a senhora sentia dificuldade com a técnica?  

REGINA: Não. Senti não. Quando eu vou aprender uma coisa eu aprendo para ficar mesmo, 
não é? Então eu tanto fazia aula como eu pegava as alunas antigas, no Rio de Janeiro, as 
entradas dos edifícios tinha espelho, e eu pegava as meninas e fazia de novo os passos que eu 
tinha aprendido para ver se estava certo, correto. Eu fazia isso demais. Pedia ás garotas que já 
tinham mais prática e eu ia fazendo nas entradas dos edifícios. Eu queria era aprender.  

 

2. Lá no Rio de Janeiro, as aulas eram muito rígidas? 

REGINA: Eram mais rígidas. Muito rígidas. 

 

3. Tinha o negócio da varinha também lá? 

REGINA: É, lá ainda se usava varinha. 

TEREZA: Mas a senhora trouxe de lá a varinha? 

REGINA: Foi. Lá que tinha a varinha, né? 

 

4. O primeiro lugar onde a senhora abriu a academia foi na sua casa? 

REGINA: Não, na minha casa não. Foi na academia. 

TEREZA: Não, pera ai, a primeira academia que a senhora montou, a senhora começou a dar 
aula de balé foi no salão da madrinha, foi? Da tia Lucy? 

REGINA: Foi. No salão de ginástica dela. Depois eu aluguei uma casa grande, que era para eu 
dar aula. Depois essa casa, como era enorme, reformaram e fizeram um monte de pontos 
comerciais. Mas nesse tempo era uma casa grande, com uma varanda antiga, de ferro, e eu 
dava aula, e a meninada que passava, todo mundo que passava subia na janela para poder 



83 

 

assistir à aula. Para poder ver a aula, porque eu dava aula ali. Era uma casa enorme, viu? Eu 
morava ali, e os salões eram grandes e eu dava aula lá. 

TEREZA: Na Pedro Pereira, mãe? 

REGINA: Na Pedro Pereira.  

TEREZA: Que era também o negócio do papai. Que funcionava lá dentro o comércio do 
papai. Tinha a academia e o comércio do papai. 

REGINA: Era o comércio do meu marido. Era o comércio dele e as salas grandes eu dava 
aula de balé. 

 

5. E o que o seu marido achava disso, da senhora dar aula de balé? Ele achava ruim? 

REGINA: Não, ele concordava. Ele concordava. Dava todo apoio, dava todo apoio. 

 

6. A senhora sentiu alguma forma de preconceito por estar trabalhando, por estar dando aulas? 

REGINA: Não, não. Eu dei aula no Ideal Clube para as filhas dos ricaços da cidade. Eu dava 
aula no Ideal, ouviu? No Ideal Clube eu dava aula. Depois veio aquela mania de mandarem as 
filhas para estudarem. E foi como as aulas do Ideal terminaram, porque eram com as filhas 
dos sócios do Ideal Clube e dai eu passei a dar aula numa academia minha. Só na minha 
academia. 

TEREZA: Mas a senhora nunca teve nenhum preconceito: “Ah não vou botar minha filha 
porque era uma senhora... 

REGINA: Não, não. Nunca teve nenhum preconceito. Todo mundo aceitou muito bem as 
aulas de balé. Não teve preconceito nenhum. 

 

7. A senhora colocou todas as filhas para fazer balé? 

Todo mundo. Só não coloquei os meninos (risos).  

 

8. Por que não? 

REGINA: Porque eles não queriam. 

TEREZA: Eles não queriam, mas sabe que tem um, o Américo mamãe, que, até hoje, o mais 
velho, ele tem a dança no sangue. Porque a dança parece que está no sangue da família toda. 
Então o Américo tem vontade de ter aprendido sapateado. Se existisse sapateado na época ele 
teria feito. Mas como era balé, porque, naquela época, era uma coisa muito, né? o preconceito 
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presente, ai ele não fez, porque já era intitulado balé para mulher e homem fazia judô... um 
esporte, né? Mas se tivesse tido sapateado, eu acho que ele teria entrado, ele teria feito. 

 

9. Mas nessa época, existia algum homem que dançava na academia ou eram só meninas? 

REGINA: Não... Tinha homem. Tinha, às vezes, rapazes que eu chamei de fora que 
dançavam. 

TEREZA: Mas no início não. No início, as meninas que faziam papéis de homens, não era? 

REGINA: Era. No começo até eu fazia também papel de homem. Depois foi que foi chegando 
o tempo de o homem dançar. Eu fazia muito papel de homem. Quando tinha um papel de 
homem era eu quem fazia.  

 

10. A quais pessoas a senhora atribui esse seu gosto pela dança? Quem influenciou a senhora 
a gostar de dança? 

REGINA: Veio de mim mesmo. Toda a vida eu gostei de dança, de balé, de toda dança em 
geral.  

TEREZA: Mas teve influência de alguém da família, mamãe? Assim que fosse ligada à dança 
e... 

REGINA: Tinha a tia Lucy, que dava aula de ginástica, e eu comecei a dar balé no salão dela. 

TEREZA: E a “voinha” fazia pastoril, essas coisas? 

REGINA: E a minha mãe fazia pastoril no fim do ano, aqueles dramas sobre a chegada de 
Jesus. A mamãe fazia esse pastoril, fazia muito bem feito. Nas Até eu tomava parte. Tinha os 
casais de mexicanos, não sei o que e a gente fazia parte. 

TEREZA: É porque a minha avó era metida a coreógrafa, ela fazia coreografias, sabe? E ela 
também sempre dava uns palpites nas dos festivais, nas coreografias que a mamãe começou, 
que fazia as coreografias, ai ela dava uns palpites. Então eu acho que a minha avó teve muita 
influência, por causa do pastoril... 

REGINA: O pastoril era um número que todo mundo queria assistir.  

DENISE: Era dentro da Igreja? 

REGINA: Não, era num palco mesmo, mas sobre a chegada de Jesus. 

TEREZA: É como o que tem hoje todo ano na semana santa.  

DENISE: Paixão de Cristo. 

TEREZA: Isso, paixão de cristo. Pois ela fazia. 
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REGINA: É, eu fazia. 

TEREZA: É porque primeiro era chamado de pastoril. 

 

11. O tio da senhora, Paurillo Barroso, a influenciou de alguma maneira, porque ele era um 
grande agitador das artes. 

REGINA: É. Ele também influiu muito porque... 

TEREZA: Ele era um grande incentivador dela, porque ele gostava muito e era um fã 
incondicional da mamãe. Ele não perdia um festival da mamãe. Então, realmente ele foi um 
grande incentivador. 

 

12. A senhora falou que suas alunas eram da alta sociedade... 

REGINA: É, eram da alta sociedade. Eu dava aula no Ideal Clube, porque naquele tempo o 
Ideal era tido como um clube dos ricaços da cidade, né? E eu dava aulas para elas, para as 
alunas. Depois veio a ideia de mandarem as filhas estudarem no  Rio de Janeiro. Ai eu passei 
a dar aula na minha própria academia.  

 

13. Mas eram aulas para a alta sociedade por quê? Eram caras as aulas? 

TEREZA: Não, é porque realmente era status. O Ideal é um clube que hoje ainda existe. 
Ainda existe, mas não tem o movimento que tinha nessa época. Na época era muito 
movimentado. As festas... tinham muitas festas lá... 

REGINA: Era muito movimentado. Então eu dava aula para as filhas dos ricaços até depois 
que veio a ideia de mandarem os filhos para estudar no Rio de Janeiro, então eu passei a dar 
aula na minha própria academia. Mas eu dava aula na minha academia e dava aula no Ideal 
para as filhas das ricaças da cidade.    

TEREZA: É porque era um clube que, não sei por que, se era uma mensalidade cara... só sei 
que era um clube de status.  

REGINA: Era um clube chique. 

TEREZA: Era um clube chique, que reunia a alta sociedade, que eram sócios lá do Ideal. E 
elas tinham rodas, tinham reuniões, faziam reuniões. Porque as festas... Há uns sete, dez anos 
atrás, o Reveillon do Ideal Clube era uma coisa que fazia parte do calendário da cidade, não 
era? E hoje não. Hoje é uma coisa mais esquecida, né? 

REGINA: Hoje não existe mais. 
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TEREZA: Mas de primeiro, o povo se preparava para uma festa à rigor mesmo. E assim 
tinham mil reuniões no Ideal Clube. Elas iam para lá tomar banho de piscina, passavam a 
manhã toda (...) tinha ginástica também lá. 

REGINA: Eu fazia muito meus festivais e pediam para dançar lá no Ideal.  

  

14. No Ideal? O Ideal também era um lugar para dançar, para se apresentar? 

REGINA: É. Tinha o palco, e eu fazia e ia apresentar no Ideal. 

TEREZA: É. Ela era muito convidada para se apresentar no Ideal.  

 

15. Mas, na academia da senhora, eram essas mesmas meninas que iam?  

REGINA: Iam. Era gente de toda a sociedade. Ai era variado, não era? Tinha as da alta 
sociedade, tinham as meninas que tinham talento e não tinham condições que eu botava... 

TEREZA: É porque no Ideal era fechado. Só podia fazer balé quem era filho do sócio.  

REGINA: E na mina academia eu botava às vezes meninas que não tinham dinheiro mas 
tinham talento. Para aproveitar o talento das meninas. 

 

16. Mas era caro na academia da senhora? 

REGINA: Não, não era caro. Tinha um preço, não era? E as meninas que não tinham 
condições de pagar, eu chamava para poder aprender, para dar oportunidade a elas.  

 

17. A senhora acha que uma moça que faz balé, ela fica mais elegante, mais educada? 

REGINA: Pisam melhor, têm o corpo melhor, porque puxa muito pelas costas, né? Ficam 
com um físico mais bonito. A pessoa que faz dança pisa melhor. Você até conhece (quem faz 
balé). Por exemplo, quando eu fui para o Rio, a gente conhecia, em andar na rua, as pessoas 
que faziam balé. Porque tinham um corpo melhor, pisavam melhor, não tinham corcundas. 
Era um físico mais bonito.  

 

18. E a educação das meninas que fazem balé, o jeito de elas serem educadas, também muda 
quando fazem balé? 

REGINA: Não. A educação é de casa mesmo. Agora puxa pela menina. Você puxa pelo físico 
para não ser corcunda; os pés, a posição dos pés; porque você sabe que o balé tem as 
posições, a quinta posição... 
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19. Uma moça que faz balé tem um comportamento diferenciado? Ela é mais disciplinada, 
mais organizada? 

REGINA: É. Tem organização e mais disciplina, porque senão vira bagunça.    

TEREZA: Mas se o balé influencia no comportamento de uma pessoa que faz; se ela 
automaticamente passa a ser mais disciplinada, mais tranquila, menos agitada... 

REGINA: É claro. Tem mais cuidado com o corpo, né? Com a maneira de andar, com a 
maneira de pisar.  

 

20. Se eu falar em balé clássico, a senhora associa a quais tipos de comportamento? Assim: se 
ela é uma bailarina clássica, essa menina deve ser organizada, deve ser disciplinada? A 
senhora associa o balé a determinados comportamentos? 

REGINA: Toda bailarina clássica é diferente de uma que não é clássica, sabe. Pela postura do 
corpo, pela maneira de andar. Você conhece uma pessoa que tem conhecimento do clássico só 
pela maneira de andar. 

TEREZA: Mas eu digo uma coisa, Priscila: a menina que procura o clássico, que estuda o 
clássico, já é porque tem um temperamento diferenciado.  

REGINA: É, o temperamento é diferente. 

TEREZA: O temperamento é diferenciado. Você nota em concurso. Quando é um concurso 
que só tem clássico, a plateia é diferenciada. Quando é um concurso que tem clássico e jazz 
ou hip hop, é outro, é completamente diferente a reação do público: grita muito. Então o balé 
nisso tem um elemento do temperamento. Quem procura o balé tem o temperamento mais 
tranquilo.  

 

21. Existem meninas que procuram por si mesmas o balé ou é só a mãe que as leva? 

TEREZA: Hoje, aluna não aceita mais o que a mãe quer. Hoje a aluna faz o que quer. Hoje, a 
aluna desde pequena... 

REGINA: Sabe o que quer. 

TEREZA: Ela vai para a aula, pequenininha, e ela mesma diz. Ela termina a aula e “eu não 
gostei não”. Hoje não é a mãe que decide o que a menina vai fazer. Ela sabe o que quer, 
perfeitamente. E se a mãe ficar com ela muito tempo sem ela gostar, ou ela vai ser uma 
péssima aluna dentro da sala de aula, vai dar muito trabalho pro professor, ou ela mesma 
cansa a mãe de persistir. E a mãe acaba desistindo. Mas vai muito de temperamento. 
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22. Mas vocês, filhas da dona Regina, foram fazer aula todas porque quiseram? 

TEREZA: Porque quisemos, ninguém foi obrigada não.  

 

23. Mas teve alguma influência diretamente? 

TEREZA: Não, teve influência. Agora foi uma coisa muito engraçada. Teve uma influência 
pelo meio em que a gente vivia, mas teve também um talento que tinha dentro da gente. Era 
um talento nato. Um talento nato, que já existia. Foi estimulado por causa da convivência. Foi 
estimulado e foi desenvolvido. Mas era uma coisa nata. Era uma coisa nata. Eu tinha... que 
dizer, o meu temperamento, para você ver como é de temperamento: eu tenho o 
temperamento mais tranquilo dos irmãos. Fui a única que ficou realmente no clássico. Eu 
fiquei puramente no clássico por quê? Eu fiz jazz, tentei fazer jazz, sapateado, mas não. A 
minha paixão era o clássico. 

A minha irmã Vera (Vera Passos, dona da Academia de Dança Vera Passos) começou no 
clássico, a Claudia (dona do Studio Claudia Borges) começou no clássico; mas elas 
procuraram hoje outras danças. A “Claudinha” começou na dança do ?????, iniciou, né? E 
depois foi pro jazz. A “Verinha” passou direto pro jazz e ficou, jazz, hip hop, sapateado. É 
muito de temperamento. Mas todas já tinham aqui um tempo (de balé). E não foi assim: “ah, 
vou fazer balé porque é um meio de vida e pronto, que já paga bem, já tem onde trabalhar”. 
Não. É uma coisa que foi realmente criada, que foi desenvolvido com amor e deu certo.  

     

24. Mas o meio de vida dentro do balé é difícil? 

REGINA: Tem pessoas que não têm tendência para balé, que, de qualquer maneira, não 
consegue fazer as coisas como são feitas, viu? Mas, não tem gente desajeitada não é? Então, 
os desajeitados (risos)... 

TEREZA: Mas ela está perguntando assim mamãe, ela está perguntando financeiramente: se 
montar uma academia é um meio de vida que a pessoa se dá muito bem financeiramente. 

REGINA: Dá, mas tem muita gente que... Mãe pode botar, mas não dá. Está entendendo? E a 
gente acaba dizendo que não tem tendência para a dança clássica. Tem tendência para outras 
danças. 

TEREZA: Não, é assim: como todo negócio que se estabelece se você é bom naquilo, se você 
faz aquilo com amor. Se você entrar para fazer uma academia de balé só pensando no retorno 
financeiro, lá na frente você cai, porque tem que ter amor. Você para segurar (a academia)... 
Ela dá um retorno, dá um retorno bom, mas ela te suga muito, porque você tem que ter muito 
(ênfase) amor à dança. Para trabalhar com pai e com mãe que é mais problemático do que a 
própria aluna.  
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25. Como é esse relacionamento com os pais? 

TEREZA: Eles cobram muito, porque estão pagando. Eles cobram, eles exigem muito. Mas 
existem aqueles pais, aquelas mães que adoram, que gostam, que eles realmente veem o balé 
como um lado artístico mesmo. Têm pais e têm mães que colocam e: “ah eu tô pagando pra 
minha filha aprender, então eu quero ver a minha filha dançar”, que não entende que dança 
não é uma coisa que nasceu para todo mundo dançar, que é difícil. Na dança, um minuto, um 
minuto e meio, às vezes é o suficiente. E tem aquela mãe que reconhece isso, tem aquele pai 
que reconhece isso, que é uma coisa difícil. Mas tem o pai e a mãe que não reconhecem isso. 
Que quer ver a filha na frente, que quer ver a filha dançar cinco minutos, dez minutos, que 
exige demais. Então você tem que ter uma psicologia enorme para segurar uma academia com 
pais felizes, com meninas, alunas felizes e professores felizes dando aula. Tem que ter muito 
amor. Só o financeiro, você montar numa academia pensando só no setor financeiro, você 
acaba indo por água abaixo, porque você tem que ter muito amor, porque você tem que ter 
muito taco para lidar com esse lado. 

 

26. E no inicio da academia da senhora, dona Regina, também era assim? Também os pais 
queriam as filhas na frente... 

REGINA: Ah, essa história de pai querer filha na frente toda vida existiu, sabe (risos). Você 
tem que fazer uma dança que elas vão na frente e depois troca o lugar, porque senão o pai não 
fica. 

TEREZA: A dança é uma harmonia, não é? Ela é uma harmonia do passo com a harmonia da 
música, é uma harmonia do físico, uma harmonia de altura. Então você, quando faz uma 
dança, você tem que prestar atenção a tudo: ao tamanho, ao desenho, para verse fica menina... 
A mamãe tinha ódio quando a gente colocava mais alta na frente, ela: “Não tá vendo que fica 
horrível essa menina mais alta?!”. Então, quer dizer, tudo isso limita. Às vezes os pais não 
entendem: “Porque minha filha sempre fica atrás?”. Porque ela realmente é uma das mais 
altas e tem que ser mais para trás por causa da estática da coreografia, que exige que tenha 
uma estática, uma harmonia na coreografia, né? Por altura, por biótipo... 

REGINA: E às vezes a gente faz um trocadilho para poder ir na frente as altas, uma 
coreografia que dê jeito de elas irem na frente, porque, se não for assim, pai e mãe não quer 
sua filha só lá atrás. 

 

27. Dona Regina, todo ano a senhora tinha um festival de dança, não era?  

REGINA: Todo ano. 

 

28. Quando é que nasceu esse hábito de ter festivais anuais? 
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REGINA: Foi logo no começo, né? Logo no começo das danças, todo ano. E depois eu 
mandava buscar gente de fora para marcar as danças, as coreografias já feitas, que já existiam, 
né? Não têm as coreografias de dança? Pois é. Mandava buscar professor para marcar o 
pessoal, tá entendendo? 

 

29. Mas esse hábito de ter festival todo ano veio da onde? No Rio de Janeiro também era 
assim? 

REGINA: Também. Já era. No Rio de Janeiro era assim: todo ano, quem tinha sua academia 
tinha que fazer sua apresentação.  

TEREZA: Era uma finalização, não era mãe? 

REGINA: Era o fechamento do ano. 

TEREZA: Era o fechamento do ano. Ai eram aquelas apresentações daquelas academias que 
tiveram durante o ano todo... 

 

30. Até para mostrar para os pais, não era? 

TEREZA: Para mostrar para os pais. Era. 

 

31. E a plateia, os espectadores eram mais os pais? São mais os pais? 

REGINA: Não, são pais, amigos e... 

TEREZA: Familiares... 

REGINA: A plateia é quem quiser ir. Mas era mais a família. 

 

32. Como é que começou esse costume de festivais no Theatro José de Alencar? Porque é 
muito concentrado lá, não é? 

REGINA: É, no começo era no José de Alencar. 

 

33. Como era o Theatro José naquela época? Era bem estruturado? 

REGINA: É de acordo com a época, não era? 

 

34. Como era naquela época? 



91 

 

REGINA: Era o Theatro, e quem queria tinha que ter a licença do teatro. 

TEREZA: Mas no inicio, a senhora levava os festivais para apresentar aonde? 

REGINA: Eu fiz muita apresentação no Ideal, no Ideal Clube, porque era um clube elegante, 
um clube chique daqui. Eu fazia muita apresentação no Ideal.  

TEREZA: Ai depois foi para o Theatro. 

REGINA: Depois foi pro Theatro. 

TEREZA: Ai no Theatro não tinha a estrutura que tem hoje, né? Não tinha as lâmpadas... 

REGINA: Não tinha lâmpada. Eu tinha que pedir lâmpada emprestada no comércio, tá 
entendendo? Se queimasse, eu pagava. Por exemplo: pegava vinte lâmpadas, se não tivesse as 
vinte de volta, eu pagava. O colorido (da iluminação) era feito no papel celofane... 

TEREZA: Porque hoje você tem uma gelatina que é apropriada, que é própria, mas na época 
isso não existia, essa gelatina, que é uma folha dura apropriada, né?  

REGINA: Mas eu fazia com papel celofane. 

TEREZA: E tinha o calor da lâmpada, né? Porque aquela gelatina dura, mas antes era com o 
papel celofane. Botava o papel celofane que refletia uma tonalidade diferente.  

REGINA: Lá no começo é diferente, é rústico, é bem pessoal. 

TEREZA: Ela tinha uma costureira que botava dentro de casa. Essa costureira era dentro de 
casa. A costureira praticamente se mudava para dentro da casa dela. 

REGINA: É. Eu botava na garagem do carro só costureiras para fazerem as fantasias e tudo. 

 

35. E tinha algum estilista na época ou era a senhora que inventava as roupas. 

TEREZA: Tinha não. 

REGINA: Não. Era a gente mesmo que fazia. 

 

36. O cenário também eram vocês mesmas que faziam? 

TEREZA: Era.  

 

37. As roupas dos festivais, a senhora chamava as costureiras. Mas trazia algo de fora 
comprava algumas coisas de fora? Do Rio de Janeiro... 

REGINA: Não, roupa não. Fazenda, não era? Escolhia os tecidos de acordo com... 
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TEREZA: Mas comprava só aqui. Não comprava fora não? Era tudo feito aqui. 

REGINA: Comprava só aqui, era tudo feito aqui. 

 

38. Até o meião (meia calça própria à prática do balé)? 

REGINA: Não as meias... 

TEREZA: Não, ela, no começo, ela não tinha meia ai pintava as pernas, não era isso mamãe? 

REGINA: Era. 

TEREZA: (Pintava) com base, que é para ficar todo mundo com a pele mais igual. Então, 
quando não tinha meia, era todo mundo com base, como maquiagem no rosto, maquiava a 
perna, que era para todo mundo ficar com a perna toda unificada, toda na mesma tonalidade. 

 

39. E os outros materiais, como sapatilhas, comprava do Rio de Janeiro?  

REGINA: As sapatilhas vinham do Rio. Depois é que aqui os sapateiros começaram a 
aprender a fazer. Mas as sapatilhas, primeiro eu mandava buscar no Rio de Janeiro, porque 
aqui não tinha. E as malhas a gente fazia do jeito que queria, né? Pra aula... fazia um modelo 
diferente, sempre muito “cavadinha”, de alça. 

 

40. As próprias alunas faziam, mandavam fazer? 

REGINA: Não, a gente mandava fazer. 

 

41. Ai a senhora vendia? 

REGINA: É... Tinha a costureira para fazer e elas mandavam fazer. 

 

42. Uma costureira já indicada, né? 

REGINA: É, já indicada. 

 

43. A senhora recebeu algum auxílio de políticos, algum patrocínio? 

REGINA: Nada.  
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TEREZA: A existência dela, toda a existência da Academia de Ballet Regina Passos foi toda 
privada. Toda. Toda dela, nunca teve nenhum auxílio. 

REGINA: Nunca teve a ajuda de Governo coisa nenhuma. Era da gente mesmo.  

 

44. A senhora dançou no José de Alencar? 

REGINA: Dancei.  

 

45. E o figurino da senhora? Porque têm muitos figurinos lá do Theatro, não é? A senhora 
usou algum que tinha lá? 

REGINA: Não, não... 

TEREZA: O material (do teatro) não tinha. Hoje é que tem aqueles figurinos, mas naquela 
época não tinha não. 

REGINA: Não tinha não. Naquela época era a gente que criava e fazia. Tinha ideia mais ou 
menos, porque também a gente via em cinema e tudo... e criava a ideia.  

TEREZA: Ela (Regina) assistia ao cinema; ela via livro de onde ela tirava as ideias dos 
figurinos. Era pesquisa, pesquisa mesmo, bruta. Era livro de balé... Ela sempre foi muito 
curiosa e quando ela fez esses três meses de aula no Rio, quer dizer, ela tentou aumentar a 
curiosidade dela, né? Ter amigos, ter amizades, procurar revistas e trazer livros. Então ela 
mantinha contato também com a Fernanda, não é? Que conseguia livro, alguma coisa de lá? 
Ela tinha uma prima que morava no Rio e podia ter esse contato para arranjar alguma coisa 
para ela. 

 

46. Mas esse material mais difícil para fazer, por exemplo, tutu, para fazer? 

TEREZA: O tutu que tinha era só o tule franzido, não é mamãe? E pronto. 

REGINA: É... 

TEREZA: Como o tutu romântico. 

REGINA: Era em camadas. 

 

47. O prato não fazia? 

TEREZA: O prato fazia, porque eu lembro que a Taliana dançou “A Morte do Cisne”, né? 
Dançou com o tutu prato. Mas era um tutu feito... Quem era que fazia? Era A Joana que fez, 
foi? 
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REGINA: Muito. A Joana fez muito. Era um tule, aqueles curtos, curtinhos, era trinta 
centímetros o primeiro babado e depois você ia diminuindo um pouco. Porque tinham várias 
camadas, não era? A primeira era de trinta centímetros, ai... 

TEREZA: Para você ver a diferença: o tutu, na época dela, a primeira camada, porque são 
várias camadas, são umas cinco camadas seis camadas, e vai diminuindo um pouco. A 
primeira camada na época dela era de trinta centímetros, hoje, o tutu está quarenta e dois 
(centímetros) pra lá. Tem bailarina que já faz... depende também do tamanho da perna da 
bailarina. Na época não existia isso, mas hoje você faz um passé (passo em que uma das 
pernas da bailarina fica dobrada e forma um desenho semelhante a um 4 com a perna de base) 
e vê o tamanho (comprimento) da coxa da menina. Então o tutu prato é o tamanho da coxa da 
menina. Então a primeira camada do tutu de hoje é com quarenta e dois centímetros pra cima. 
E na época dela era de trinta centímetros. Aquilo era padrão: trinta centímetros. E ela já veio 
do Rio toda instruída. Foi ela que ensinou pra costureira como era que fazia. Foi a mamãe que 
ensinou. Ela nunca costurou na vida, quer dizer, costurava, mas assim, já veio toda orientada e 
orientou e ensinou a costureira a fazer.  

 

48. Mas ai, como é que fazia? Era com arame, tinha barbatanas?  

REGINA: Não, não era arame não. Era o tutu mesmo, só o tule, o tule mais duro. Não tinha 
aquele tule mais durinho? Era o mais duro que a gente fazia, bem franzido, não é? Ai 
sustentava.  

 

49. Mudando um pouco o foco da nossa conversa, como era na década de 1950? Como as 
mulheres se comportavam? 

TEREZA: Diga como é que a senhora era, gostava de sair, namorar... 

REGINA: Eu gostava de sair, gostava de muita festa, muita coisa. 

TEREZA: As mulheres de antigamente gostavam de festa, muita festa, só que era festa, era 
baile. 

 

50. A senhora ia para os bailes do Ideal? 

REGINA: Muito, muito. Só queria estar no Ideal. Toda festa do Ideal eu estava lá.  

51. Então a senhora também era da alta sociedade? 

REGINA: Era. E ai essa pessoa, por exemplo, eu, que tinha essa tendência em dança, era 
muito chamada para fazer as coisas, muito convidada para fazer desfile, para fazer isso ou 
uma passarela, viu? Fazer desfile mesmo. A gente sempre era convidada para fazer. 
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TEREZA: Ela era muito requisitada. A dona Regina Passos era entendida em dança e em 
qualquer outra coisa que ligasse à postura, à alguma coisa ligada à dança. Ai ela era 
requisitada.  

Ensaiava as misses. Era ela que ensaiava as misses. 

REGINA: Era eu que ensaiava a miss Ceará. 

TEREZA: Socila. Socila eu acho que vocês nem sabem o que é. Era como sentar, como 
comer, como colocar uma mesa. Ela fez cursos de socila e dava aulas de socila para as moças 
da sociedade. Como sentar, tem que sentar de um jeito, colocar a mãozinha assim. Ela dava 
aula de socila. Como andar: um pezinho na frente do outro, colocava o livrinho (em cima da 
cabeça para equilibra-lo ao andar). Como se fosse um curso de miss mesmo, mas só que ela 
dava de socila, que era uma coisa mais ampla. Como sentar numa mesa, comida francesa, 
como era que servia, como bebia. Junto ao balé ela dava curso de socila. E ela passou muitos 
anos ensaiando as misses Ceará. Miss Ceará era ela quem ensaiava. 

REGINA: Quem ensaiava era eu. 

TEREZA: Todas as candidatas vinham e passavam pela mãe dela. Como era que desfilava, 
desfilava mesmo: andava, dava uma voltinha, fazia uma pose, andava pra cá, andava pra lá. 
Ela que fazia. 

 

52. Tinha coreografia já nesse concurso? 

TEREZA: Não. Não tinha nada de dança.  

REGINA: Era a maneira de andar.  

 

53. Mas ela era chamada por causa da dança? 

TEREZA: Não. Era por causa do nome dela, que era envolvida com dança e ela começou a 
dar curso de socila e ai foi desenvolvendo. Então tudo que ligava a essas coisas ou, por 
exemplo, um evento na cidade, ter uma inauguração que pedisse uma apresentação, ai ela era 
chamada para poder... 

REGINA: Fazer 

TEREZA: ...Fazer, para poder fazer a produção. Ela era requisitada. Ela era chamada.  

 

54. E a sociedade daquela época, de 1950, era machista? 

REGINA: Não. A sociedade daquela época era mais exigente. Dava mais valor a essas coisas. 
Hoje em dia não, né? Mas naquele tempo o povo dava muito valor. 
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TEREZA: É. Era quase que obrigado. Eu acho que era quase que assim: as mães têm os seus 
filhos que têm que cumprir com aquela etapa, era uma etapa da vida de uma mulher que ela 
tem que fazer curso de socila.  

 

55. Era uma coisa bem rigorosa... 

REGINA e TEREZA: Era. 

 

56. Mas tinha essa coisa machista de a mulher ser submissa ao homem ou não? 

TEREZA: Era mais, não é, mamãe? A mulher era mais submissa ao homem. 

REGINA: Era.  

 

57. Era como um pacote padrão, não era? Em que a mulher deveria saber fazer várias coisas. 

REGINA: É, várias coisas: saber andar, a postura do corpo, dos pés... 

 

58. Você (Tereza) fez curso de socila? 

TEREZA: Não. Eu nunca fiz curso de socila. Eu tinha vontade de que a mamãe desse para os 
netos, porque é tão importante, não é? Eu acho importante hoje. Sentar na mesa... Têm tanta 
menina, gente mal educada que não sabe comer, sabe? Às vezes você vê mil garfos, mil copos 
e não sabe nem pra quê que serve, né? Mas eu nunca fiz, nunca fiz. Ela (Regina) professora, 
deu vários cursos. Mas eu acho que na minha época de mocinha ela já tinha... já não dava 
mais, não é, mamãe? Já não dava mais. Talvez, se ela desse, eu tinha feito.  

 

59. Mas a senhora, dona Regina, aprendeu aonde a dar aula de socila? 

REGINA: A gente aprende mesmo na sociedade. 

TEREZA: Não, mas a senhora tinha curso de socila. 

REGINA: Fazia curso. 

TEREZA: Ela tinha curso, ela fez curso, tinha livros e tudo. 

 

60. Foi no Rio (que fez o curso)? 

TEREZA: Foi no Rio. 
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61. Na sociedade daquela época, como era o meio artístico? Tinha muito movimento artístico? 

REGINA: Antigamente tinha, né? Era uma parte muito... como é que se diz... uma parte muito 
pequena, mas que tinha... 

TEREZA: Porque era menor a população. Era uma coisa mais “popular”, vamos dizer assim. 
Todo mundo se conhece, todo mundo sabia quem era quem, quem era fila de quem. Então era 
uma coisa mais ativa. E tinham uma programação, e se reuniam e faziam. Tinha uma 
programação, não é mamãe?  

 

62. Então tinha um movimento artístico mesmo? 

REGINA: É, um movimento artístico. 

TEREZA: Tinha teatro,  

 

63. Tinha teatro? 

TEREZA: Sempre tinha teatro naquela época, não é, mamãe? O tio Paurillo era diretor do 
teatro e fazia apresentação, musicais... Então na família sempre teve esse peso artístico muito 
forte. 

 

64. Voltando ao balé. O que é que os pais esperavam quando colocavam uma filha no balé?      

REGINA: Eles esperavam que ela chegasse a dançar. 

 

65. Mas em relação ao comportamento, eles esperavam que ela fosse mais disciplinada... 

REGINA: Mais disciplinada, né? Desde a maneira de andar, do corpo, enfim.  

 

66. E como a população da década de 1950 via o balé, o que eles achavam?  

REGINA: Dava muito valor. Eu acho que o balé naquela época fazia parte do “pacote”. Eu 
acho que era uma coisa a mais na educação da família. Não era uma coisa como hoje é: um 
esporte, que você é obrigado a fazer qualquer atividade física. E antigamente não. Não era 
olhado por esse lado. Era mais uma coisa assim: “Ah minha filha faz balé”. Quer dizer, o tom 
“balé” era bem longe de todo mundo, não era todo mundo que fazia, era uma coisa mais de 
status. “Minha filha faz balé”; “Puxa tua filha faz balé. Eu queria tanto que a minha filha 
fizesse balé”. Hoje é mais fácil. Muita gente ensina balé. Nos colégios aplicam muito, porque 
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o poder aquisitivo nos colégios é muito mais baixo. Quer dizer, uma concorrência grande. A 
concorrência maior hoje das academias são os colégios, porque, no colégio se tiver muita 
gente, ai eles fazem um preço mais baixo. A dança no colégio não era vista como hoje. A 
dança no colégio antigamente, qualquer professorzinho, qualquer alunazinha dava aula de 
balé no colégio. Dava aula de jazz, de dança. Hoje não, são os professores das academias que 
dão aula nos colégios e estão fazendo apresentações tal qual a academia. É por isso que é uma 
concorrência grande. Pagam mais baixo, né? E os festivais estão ai. É no (Shopping) Vil Sul, 
no Theatro José de Alencar. E têm professores de academia, não é? Agora no colégio eu acho, 
eu acredito que o aproveitamento das meninas não seja igual ao das academias, porque eles 
acabam diminuindo os níveis, você acaba ficando reduzido a um nível mais baixo. Só a minha 
filha louca Juliana que vai acompanhando os níveis e bota um monte, trilhões de aulas, porque 
ela quer acompanhar os níveis. Mas em um colégio comum você não pode fazer sete níveis de 
aula, que é pra acompanhar aquela menina que começou, então a menina acaba ficando 
naquela turma e o crescimento dela diminui. Quer dizer, é uma concorrência, porque tem 
festivais de alta produção, se apresentam em teatros bons, mas o nível da menina, em alguns 
colégios, não acompanha como na academia.  

 

67. As aulas de balé, de 1950 para os dias de hoje, mudaram muito? 

REGINA: Não. O balé é o balé de toda vida, não é? É o clássico só.  

TETEZA: Agora tem assim, a inovação de métodos diferentes, as músicas vão mudando, 
então o balé hoje usa muito o corpo. Antigamente no balé, as bailarinas eram quase todas... a 
pernas era mais baixa, então o que ela conseguia ficava quase que igual para todo mundo. 
Hoje não. Hoje o balé está muito virtuoso, a dança está muito virtuosa. Eles olham muito pelo 
virtuosismo, ai acaba prejudicando muitas vezes a técnica, porque preferem dar muitos giros e 
terminar mal. Preferem que a perna suba e que não seja bem colocada. Então o balé mudou 
um pouco. Mudou um pouco por esse lado, porque estão vendo a competitividade de 
virtuosismo: quem é que gira mais, quem é que sobe mais alto a perna, viu? O balé está mais 
diferenciado por conta disso. 

 

68. A relação entre professor e aluno mudou muito também, não é? Antes era muito mais 
rigorosa. Antes não havia essa aproximação, era o professor no lugar dele e o aluno só 
respondendo. 

TEREZA: Era. É porque hoje você tem que ter uma aproximação maior com o aluno, porque 
as academias estão ai lotadas, os concursos estão ai lotados. Então você tem que conquistar o 
aluno. Tem que conquistar aluna como: pelo seu talento na profissão, pela sua didática e pela 
sua aproximação com o aluno. Você tem que ter isso, que é pra você conseguir motivar o seu 
aluno da sua academia. Porque a aluna vai: “Ah, eu não estou satisfeita aqui, eu vou atrás de 
outro canto”. Na minha, graças à Deus, isso ainda não chegou lá na academia. E eu espero que 
não chegue. Espero que não chegue.  
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69. Você chegava a sentir medo nas aulas da doa Regina? 

TEREZA: Não, a mamãe era carrasca, mas eu era preguiçosa, eu era preguiçosa e eu enrolava 
um pouquinho. Dava uns devélopés, ai eu via quando ela estava de costas, ai abaixava a 
perna. Mas ela sempre foi muito rigorosa. Não tinha essa história de ser filha e amansar não. 
E eu nunca tive medo, nunca tive medo dela. Na sala de aula eu era igual a todo mundo. Não 
tinha essa de ter preferência porque é minha filha.  

 

70. Mas as alunas eram bem caladinhas, não tinha... 

TEREZA: Tinha que ser. Tinha que ser, porque ela era bem rigorosa. (Grita imitando a mãe) 
“Não abre!”. No grito mesmo. No grito comigo. 

 

71. Tereza, você começou a fazer aula de balé com quantos anos? 

TEREZA: O meu primeiro festival.... Mãe... Eu sou atrapalhada com data, sabia? Quantos 
anos eu tinha no “Patinho Feio”? Foi o meu primeiro festival, mas eu não comecei o balé com 
sete anos não. Eu comecei mais nova. Porque antigamente se começava o balé com sete anos, 
mas eu acho que eu comecei mais nova.  

REGINA: Foi com cinco anos. 

TEREZA: Foi com cinco anos. 

REGINA: Porque primeiro o balé era com oito anos que começava. Antigamente, começava o 
balé com oito anos. Sete anos não entrava no balé. Era oito anos. 

 

72. E o que foi que te motivou a fazer balé? 

TEREZA: Eu acho que eu senti no meu corpo que eu tinha vocação. Eu tinha uma coisa em 
mim que era muito importante: eu sempre fui muito ágil. Eu sempre tive facilidade de pegar 
(os passos), sabe? Pegava as coisas muito rápido. Tudo meu ágil eu gostava mais de fazer. 
Então eu acho que isso me motivou: conseguir pegar as coisas e estar no meio (da dança). 

 

73. Com quantos anos você começou a dar aula? 

TEREZA: “Vixe Maria”, com quantos anos eu comecei a dar aula. Eu acho que eu comecei a 
dar aula quando eu tinha ainda uns quatorze anos. 
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74. A senhora também fez cursos fora do estado? 

TEREZA: Fiz. De primeiro eu fazia curso no Rio. Todo final de ano eu ia para o Rio de 
Janeiro e passava o mês todo no Rio de Janeiro fazendo curso. Ai depois a mamãe começou a 
viajar com a academia, para a gente fazer cursos fora.  

 

75. Fora do país? 

TEREZA: Nova Iorque. Ela fazia como se fosse um turismo. Ela reunia dez alunas, ai a gente 
ia, fazia dez dias de aulas e, depois, fazia turismo, ia para a Disney fazer turismo. Ela fez isso 
durante uns quatro anos, três anos. 

 

76. E por que não fez mais? 

TEREZA: É... foi acabando, né...  

 

77. O modelo de aula dado aqui era o mesmo do Rio de Janeiro? 

TEREZA: É. O balé era o mesmo. Tinha muito do que eu aprendi com a minha mãe... 

REGINA: O balé era o mesmo, a quinta posição é a mesma (risos). 

TEREZA: Agora existe assim, por exemplo, porque a gente começa a fazer aula, ai você pega 
um estilo, um método diferente. Ai você vai vendo métodos diferentes e você vai aprendendo 
coisas diferentes, por exemplo: no Balanchine. O Balanchine gosta de trabalhar muito encima 
a perna. Então a gente aprende um monte de coisa. Agora eu aprendi muito no Colégio de 
Dança. Então a gente está sempre aprendendo, Priscila, está sempre aprendendo coisas 
diferentes, corpos diferentes, o teu corpo ensina coisas diferentes, você aprende muito 
também com o seu corpo. (...) Não é passos. A aula é a mesma: começa com grand plié, os 
mesmos exercícios que você faz na aula são os mesmos, o centro é o mesmo, a divisão do 
centro é mesmo, tudo é o mesmo. Os passos são os mesmos, agora a forma, isso varia, 
entendeu? Isso varia. Por exemplo: essa história de trabalhar em cima de uma perna, eu 
transfiro... Cava do pé, eu não sabia o que era isso, cava do pé, levantar a cava do pé. Como 
conseguir o andéors? Rodando a coxa. Quer dizer, foram coisas que eu fui aprendendo. 
Aprendi muito com o Flávio Sampaio, com o Ernesto. Foi um ano muito rico para mim o 
Colégio de Dança. Aprendi muita coisa e, assim, foi um ano que eu passei lá... 

 

78. Qual foi o ano? 

TEREZA: Foi o primeiro ano do colégio de dança. Trouxeram muitos professores para dar 
aula. 
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79. Tereza, naquela época em que você começou a fazer balé, no início da academia, quando  

você falava fazia balé, as pessoas associavam algum tipo de comportamento a você? 

TEREZA: O balé já faz você ser vista com outros olhos. “Vixe, ela faz balé, ela é elegante”, 
ai procuravam logo na minha postura. Não era nem comportamento era mais à postura. Ouvia 
direto: “É por isso que ela tem essa postura”. A associação era diretamente ligada à postura, à 
elegância. “É por isso que ela é elegante. É por isso que ela anda bem”. A associação era 
direto à postura. Não era nem comportamento, se eu era disciplinada, se eu era educada. Não, 
era postura, era postura. Físico e postura.    
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ANEXO 2 

Entrevista publicada pela Revista Entrevista nº 23, em maio de 2010 


