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FESTIVAL DE DANÇA DE JOINVILLE – TURISMO E POLIFONIA 
CULTURAL 

 
Maria José Giaretta 

 

RESUMO 

 
O Festival de Dança de Joinville é um conjunto de eventos de dança que 

acontecem simultaneamente, na cidade de Joinville/SC, desde 1983, evento 

este que transformou uma cidade industrial, em cidade da dança, tornando o 

maior evento de dança do mundo e responsável pela implantação da Escola do 

Teatro Bolshoi/Brasil naquele município catarinense. O evento encontra-se em 

sua maturidade, na 33ª. edição em 2015, apresenta um modelo de gestão 

moderno, por meio de uma Organização Social de Interesse Público (OSCIP), 

que é o Instituto Festival de Dança de Joinville, órgão necessário para planejar, 

executar e administrar um evento do porte e dimensões em que o evento 

tomou. 

O objetivo proposto pelo trabalho foi identificar no evento as razões de 

sucesso e o mesmo enquanto Evento do Turismo Cultural, de Joinville e sua 

interação com a população local. 

A pesquisa foi realizada em busca de respostas de que forma a polifonia 

cultural da dança contribuiu para o sucesso do Festival e seus efeitos na 

cidade de Joinville. 

Para encontrar as respostas, estruturou um levantamento teórico sobre 

Turismo Cultural, Festival, Polifonia Cultural da Dança, histórico do evento, 

paisagem cultural e os efeitos destes pontos na cidade de Joinville. 

Seguido de pesquisa sobre o Festival de Dança de Joinville, análise dos 

fatos encontrados nos registros, conclui-se que o Evento Cultural ampliou as 

atividades nas áreas econômicas, sociais e culturais da cidade. 

 



Palavras Chave: Festival, Polifonia, dança, Turismo Cultural. 

 
Maria José Giaretta 

 

ABSTRACT 

 
 The Joinville Festival of Dance is a set of dance events which have 
happened simultaneously in Joinville city/SC since 1983, eventsthat 
transformed an industrial city into a dance city, being the mayor dance event in 
the world and responsible for the implementation the Bolshoi Theather 
School/Brazil in that city from the state of Santa Catarina. The event is in its 
maturity, 33 rd edition in 2015, and presents a modern model of management 
through a social organization of Public Interest (OSCIP)with is the Institute of 
Joinville Festival of Dance, agency necessary to plan execute and administrate  
an event of the size and dimensions it has taken. 

 The aim proposed by this study is to identifify the reasons of the sucess 
of the event and how a cultural event of tourism interacts with the local 
population. 

 The research was done to search for answers to how the cultural 
polyphony of dance contribubuted for the sucess of the Festival and effects in 
Joinville city. 

 In order to find the answers, it was structured a theoretical survey about 
the Cultural Tourism, Festival, Cultural Polyphony of the dance, historic of the 
event, cultural landscape and the effects of these points in the Joinville city. 

 Followed by th research about the Joinville Dance Festival, analysis of 
facts found in registers, we can get to the conclusion that the Cultural event 
increased activities within the economical, social and cultural areas of the city. 

 

 Keywords: Festival, Polyphony, dance, Cultural Tourism. 
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INTRODUÇÃO 

 
    “ A dança acorda as pessoas” (Bejart) 

 

 Este trabalho apresenta um estudo sobre o Festival de Dança de 

Joinville, mostra o fato e o fenômeno decorrente de um evento culturalque se 

transformou em produtoturístico cultural; os efeitos sobre o município de 

Joinville, a polifonia cultural da dança no evento com outras formas de cultura, 

assim como sua importância para a dança no Brasil.  

 Apresenta uma breve história da cidade passando pelos 

codinomes, da cidade dos Príncipes, a Cidade das Flores, a Manchester 

Brasileira, a cidade das bicicletas à capital mundial da dança, relatando os 

principais fatos ocorridos em Joinville 

 O objetivo do trabalho foi estudar o Festival de Dança de Joinville, como 

um evento cultural, que atinge sua maioridade com a realização da 33ª. edição 

em 2015 e as razões do sucesso do evento. 

 Como justificativa da escolha de Joinville, se deu devido a organização 

do evento, pela receptividadedo Instituto Festival de Dança de Joinville, assim 

como de pessoas envolvidas com a realização do Festival mas principalmente 

por ser o evento que possui dados desde sua primeira à última edição, com 

registros históricos, dados desde a primeira edição e o tema dança por 

apresentar um diversidade gigantesca porém com pouca produção acadêmica 

de relevância desta arte junto ao Turismo. 

 Neste trabalho foram por meio de pesquisa bibliográfica, entrevistas em 

Joinville, entrevistas com bailarinos e profissionais de dança de Joinville e de 

São Paulo que participam do evento, leitura de depoimentos junto a 

participantes do festival, registros de observações durante a participação do 

evento nos anos de 2013 e 2014, nas atividades de cursos sobre História da 

Dança e Danças Populares Brasileiras, participação nos Seminários de Dança 

nos dois anos já citados, participação como espectadora nos principais 

espetáculos durante os dois anos, entrevista com a criadora do evento, 
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Albertina Tuma e  com o presidente do Instituto Festival de Dança de Joinville, 

elaborando assim uma pesquisa qualitativa, das Ciências Sociais. 

 A Organização Mundial de Turismo (OMT) define Turismo Cultural como: 

“motivos culturais, incluindo visitas de grupos, visitas culturais, viagens à 

festivais, visitas à sítios históricos e monumentos, folclore e Peregrinação.” 

Hugghes (2004), apresentou uma classificação sobre o público atraído 

para o turismo cultural, aquele que se desloca para assistir o Festival como: 

“arts-core” e o turista que vai à Joinville por outro propósito e assistem os 

espetáculos como “art-peripheral”. 

 No caso do Festival de Dança de Joinville,o evento atrai os dois tipos de 

turistas, atrai muitas pessoas da área de dança e um público que vai à Joinville 

para assistir as apresentações do Festival, assim como os turistas que visitam 

a cidade por outras razões assistem os espetáculos como entretenimento.  

 Conceitos de cultura 

“Cultura; Falsa evidência, palavra que parece única, estável, 
resistente, mas que é uma palavra-armadilha, vazia, hipnótica, 
frágil hipócrita, infiel. Palavra mito que pretende ser instrumento 
de salvação:verdade, sabedoria, bem viver, liberdade, 
criatividade” (Morin, 2002, pag.183 

  

[...]”a cultura seria o limite e o nome genérico de que nenhuma 
pesquisa conseguiria dar conta; essa noção envolveria, em 
suma, a mais rica, de todas as realidades, que <nosso pobre 
saber ocidental> seria incapaz de compreender.” (Certeu,1968, 
apud Morin,2002) 

 Ao pesquisar turismo cultural depara-se com outra questão que é muito 

comum a tipologia estar ligada a visitas em edifícios e bens de patrimônios, 

museus, catedrais, castelos, sítios históricos, sítios arqueológicos, galerias de 

arte e pouca bibliografia sobre a busca pelas artes performáticas, como 

concertos, dança, música, teatro, assim como as atividades de aprendizagem 

cultural, sendo este último uma motivação relevante no público do Festival de 

Dança de Joinville. 

 Diante do conceito de cultura de Morin, procurou pesquisar a cidade, o 

Festival, de sua criação ao maior Festival de Dança do mundo, conforme livro 
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Guiness dos recordes, guiness Book, 2005, capitulo de festivais e tradições do 

mundo moderno,a polifonia cultural da dança, pela multiplicidade de 

apresentações, pelos movimentos das performances no Festival e o legado 

que o mesmo deixou e acrescenta para a sociedade de Joinville. 

 Quanto ao aspecto da polifonia, sabe-se que o termo é da música como 

uma sobreposição de vozes, assim como um objeto da linguística, por isso 

estudou-se as teorias de Bakhtin, na ideia de multiplicidade de atividades 

culturais presentes do evento em estudo, assim como o diálogo e interação 

entre a dança, a música,a poesia, a fotografia,ografite,o desenho, a escultura, 

pintura e principalmente pelo diálogo entre as várias modalidades de dançae 

categoria dos participantes, das diversas linguagens, do diálogo entre o erudito, 

o popular, a interpretação das linguagens da dança entre os que criam as 

coreografias, os que dançam e os espectadores, assim como uma imensidão 

de movimentos executados pelos seres humanos. 

Para refletir a polifonia existente neste evento, pela interação e 

multiplicidade escolheu-se algumas apresentações e aponta como se dá a 

polifonia cultural da dança, no Festival e procura mostrar por meio dos 

movimentos múltiplos das artes por meio da dança, nas edições dos anos de 

2013 e 2014. Um dos espetáculos selecionado foi a apresentação da Sagração 

da Primavera, na apresentação no ano de 2013, em comemoração aos 100 

anos da peça e Le Sylphides, onde o espetáculo se deu como o de 1913 

fazendo contraste da linguagem de uma revolta, de um protesto da Sagração 

da Primavera, com o romantismo de Le Sylphides, quando a polifonia entre as 

duas peças causou impacto junto ao espectador mesmo 100 anos depois de 

sua criação. O contraste das duas criações e o público. 

 Souza, 2005, pag.323, explica que na teoria backttiniana “o artístico é 

uma forma especial de inter-relação entre criador e contemplador fixado numa 

obra de arte. Haverá sempre uma lacuna entre criador e o espectador” 

  Na linguagem da dança esta lacuna ocorre, às vezes na 

incompreensão da proposta, e da estética. 

 Apresenta também uma reflexão sobre a peça Onkotô, do grupo mineiro,  

Corpo, onde o diálogo já começa pela linguagem mineira, com a música Mortal 
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Loucura, musicada por José Miguel Wisnik e Caetano Veloso, para o 

poemaOraçãode Gregório de Matos, poeta barroco do século XVII, e a 

coreografia de Rodrigo Pederneiras, de 2005 e apresentada no Festival de 

Dança de Joinville de 2014,com 42 minutos de diálogos  rítmicos, melódicos e 

poéticos dentro dos opostos de movimentos bruscos e brandos, caos e ordem, 

verticalidade e horizontalidade.  

 O Festival de Dança de Joinville, criado em 1983 tinha como ideia inicial 

de seus criadores, o bailarino Carlos Tafur e Albertina Tuma, diretora da Casa 

de Cultura de Joinville, na época da criação do evento, que era realizar um 

intercâmbio com profissionais de dança de outras localidades do país, tornando 

o mesmo o maior evento de dança do mundo, nesta modalidade, mudou o 

codinome da cidade que já tinha outros títulos, para capital da dança e trouxe 

uma série de benefícios para a cidade de Joinville, como a implantação da 

Escola do Teatro  Bolshoi  no Brasil que se deu devido o sucesso do Festival. 

 Neste ano de 2015 o Festival já se encontra na 33ª. edição do evento e 

o trabalho apresenta os principais fatos durante as 32 edições passadas assim 

como os componentes de sucesso do mesmo. 

 Apesar do Festival de Dança de Joinville ter sido criado para uma 

vivência e intercâmbio entre profissionais da área de dança, este passa a atrair 

turistas para a cidadeconforme verificamos no decorrer do trabalho, quando 

apresentamos a pesquisa  do núcleo de pesquisa da Federação do Comércio 

de Bens, Serviços e Turismo do estado de Santa Catarina (Fecomércio/SC) em 

que mostra que no período do Festival 79.5% dos entrevistados vão à Joinville 

para assistir o mesmo. 

Apesar de Joinville receber a primeira edição do Festival de Dança em 

1983 e de receber o título de cidade da dança em seguida, encontrou-se na 

história da cidade descrita, porFicker (1965), que na origem da cidade já se 

apresentou com dança, consta nos registros históricos que o Príncipe de 

Joinville ao participar de uma recepção, na Quinta da Boa Vista, dançou 

durante toda a recepção com a princesa brasileira Francisca Carolina, filha de 

D. Pedro I, com quem se casou e Joinville surgiu do dote de terras da princesa.  
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O trabalho apresenta considerações de profissionais de dança sobre o 

evento, por meio de entrevistas presenciais e junto a canais de televisão, 

jornais impresso, artigos na mídia digital e depoimentos de participantes da 

área de dança na página do Festival de Dança de Joinville, da mídia social 

Facebook. 

O evento altera a paisagem da cidade de Joinville, desde sua primeira 

edição em 1983 até o presente, os participantes compostos pela juventude em 

sua maioria leva a alegria, assim como os corpos eretos, coques, o caminhar 

dançante, a flexibilidade dos corpos exibindo movimentos dançantes pela 

cidade  assim como a paisagem sonora, recheada de musicas, aplausos, 

decorrente da carência de espaços para ensaios, fazendo com que os grupos 

contaminados pela dança se movam por todos os espaços da cidade, nos 

Shopping Centers, calçadas, praças, estacionamento. A dança contamina a 

cidade, todas as lojas, ruas, supermercados recebem os turistas em julho com 

decorações de dança. 

Verifica-se uma interação entre a população e o evento, nos primeiros 

anos do evento muitos munícipes abriam suas casas para receber bailarinos, 

principalmente os que vinham de lugares mais distantes e nem foram 

selecionados para dançar, mas iam à Joinville em busca dos cursos e de maior 

contato com a dança, ganharam madrinhas que ofereciam parte de suas casas 

aos mesmos e o comércio local patrocinava alimentação e transportes.  

Na atualidade verifica-se que o espírito de integração entre as 

organizações de dança e os munícipes são constantes, como assistimos no 

Dia Internacional da Dança, 29 de abril do corrente ano, quando a Escola do 

Teatro Bolshoi, de Joinville, repetiu a ação de comemorar a data com muitas 

ações de dança para toda a comunidade de Joinville durante todo o dia, assim 

como as atividades desenvolvidas pela Associação dos Grupos de Dança de 

Joinville, a ANACÃ. 

Nas figuras a seguir pode-se verificar uma aula de Dança 

Livre,ministrada por profissionais da Escolado Teatro Bolshoi, de Joinville, com 

os colaboradores da empresa Engepasa Ambiental, a empresa que cuida da 

infra-estrutura básica urbana do município e uma apresentação de trechos de 
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obras do ballet clássico aos mesmos, que apresentou a frase a seguir para 

chamada dos participantes: 

“ Dançar é quebrar barreiras. Barreiras corporais, culturais, étnicas e 
tantas outras. Dançar não é apenas um conjunto de passos, dançar é amar, 
cuidar e se libertar. Dançar é profissão que busca a perfeição para encantar os 
olhos do espectador.”1 

A Ação chamada “Todos na Dança” promoveu aulas para crianças e 

adolescentes,Rede Feminina de Combate ao Câncer, Grupo de Idosos da 

Associação Beneficente Evangélica de JoinvilleABEJ e os colaboradores da 

Engepasa, acima citada.  

Figura no. 01 – Ação “Todos na dança” na Escola do Teatro Bolshoi Brasil 
como espectadores 

 
Fonte: Fhttp://anoticia.clicrbs.com.br/sc  Salmo Duarte da RBS – Acessado em 
29.04.2015  

 

 Observa-se nas figuras 1 e 2 e 3 que a comunidade participou do 

evento, tanto como espectador, mas também numa vivência e experiência com 

a dança, ação de grande importante para o envolvimento com a dança e a 

compreensão sobre a Escola do Teatro Bolshoi, de Joinville, única filial fora da 

Rússia e com o Festival, fazendo com que a comunidade valorize a dança, 

participe e compreenda o Festival de Dança e sua importância para Joinville, 

                                                           
1http://www.escolabolshoi.com.br/bolshoi, acessada em 29 de abril de 2015 

http://anoticia.clicrbs.com.br/sc
http://www.escolabolshoi.com.br/bolshoi
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assim como para o Brasil.Outro fato importante é mostrar na experiência que a 

dança é uma atividade que pertence à todos e não apenas àqueles que 

estudam e trabalham na dança, que não é uma atividade de elite e sim de todo 

ser humano. 

 

Figura no. 02 - Ação “Todos na dança” na Escola do Teatro Bolshoi Brasil 
como dançarinos. 

 

 

 

 
 

Fonte: Foto de Salmo Duarte  
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Figura no. 3 – Ação Todos na Dança na Escola do Teatro Bolshoi Brasil para 
Rede Feminina de Combate ao Câncer 

 
 

Fonte: Foto de Adriana Reis 

 

 

 

 Constatamos que a cada ano surgem mais ações de dança em Joinville, 

fazendo de fato a cidade da dança, como o projeto “ Dança na Praça”2, da 

Fundação Cultural de Joinville em conjunto com instituições de dança da 

cidade que apresenta desde  maio deste ano, com  apresentações das escolas 

locais e aula grátis na Praça Nereu Ramos,  com objetivo de tornar a dança 

mais acessível à população e aos turistas que estiverem na cidade. 

 

 

 

                                                           
2http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/cultura-e,  acessado em 22.05.2015. 
 

http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/cultura-e
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Figura 04 – Projeto Dança na Praça 

 
Fonte: http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/cultura-e,  acessado em 22.05.2015. 

  

 A polifonia cultural da dança em Joinville reforça o título de cidade da 

dança, integrando a comunidade local nas atividades dançantes, levando 

turistas para o destino e a divulgação da cidade  por meio da Escola de Teatro 

Bolshoi Brasil e da Cia Jovem da mesma escola, realizando apresentações de 

espetáculos pelo Brasil, assim como realizando cursos no território nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/cultura-e
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1º. ATO 

CENA 1 - JOINVILLE 
O município conta com uma população de 515.288 habitantes, uma área 

de 1.126,106 Km², com densidade demográfica 457,58 há/Km2.3 

Joinville está localizada na latitude 26° 18' 05'' Sul e na longitude 48° 50' 

38'' oeste de Greenwich, na microrregião Nordeste de Santa Catarina, faz 

divisa com Campo Alegre e Garuva ao norte, Schroeder, Guaramirim e 

Araquari ao sul, São Francisco do Sul ao leste e Jaraguá do Sul ao oeste, 

conforme mapa a seguir. 

Figura no. 05  Mapa do Estado de Santa Catarina 

 

Fonte: www.guianet.com.be  Acessado em 03.08.2014  

 

 O clima da região é do tipo úmido a superúmido, mesotérmico, com 

pouco ou nenhum déficit de água.A temperatura média anual fica em torno de 22º 

C, sendo a máxima 32,24º C e a mínima 11,87º C.  

                                                           
3 IBGE – www.ibge.org.br – Acessado em 03.08.2014  

http://www.guianet.com.be/
http://www.ibge.org.br/
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 O relevo se desenvolve sobre terrenos cristalinos da Serra do Mar e uma 

área sedimentada costeira. A parte oeste do território municipal, com altitude 

média de 800 metros e estende-se até os contrafortes da Serra do mar 

 De acordo com a Agenda 21 do local: A região apresenta um patrimônio 

ambiental, cujos ecossistemas expressam uma forte característica tropical, 

consequência da ação combinada de diversos processos genéticos que atuam 

sobre os elementos estruturais como o embasamento geológico, o clima, a 

cobertura vegetal e a hidrografia. Dentre os ecossistemas que ocorrem na 

região destacam-se a Floresta Atlântica e os manguezais. A importância 

desses biomas revela-se pela área de cobertura do território. O município de 

Joinville possui mais de 640 Km2.cobertos pela por manguezais.  

Joinville conta com a estrutura de acesso composta peloAeroporto Lauro 

Carneiro Loyola, desde 1953, localizado a 13 Km. do centro da cidade, e  conta 

com voos diários para campinas/SP, São Paulo, Rio de Janeiro, Criciúma e 

Porto Alegre com as Companhias aéreas: Azul, Gol e TAM. 

 A interligação rodoviária se dá por meio das rodovias a seguir: 

 BR 101 –Tangencia para oeste para área urbana da sede municipal, 

direcionando ao Norte para Curitiba e ao Sul para Itajaí, Florianópolis e 

Porto Alegre; 

 SC 418  - Faz a ligação entre Joinville e o Planalto Norte; 

 SC 108 – Liga Joinville ao Município de Guaramirim; 

 Rua Waldomiro José Borges que estende até o entroncamento da BR 

280, ligando Joinville aos municípios de Araquari, Barra do Sul e São 

Francisco do Sul; 

 Eixo de Acesso Sul, tem origem nos limites ao sul da área urbana do 

município, estende-se ao entroncamento da BR 101. 

 A cidade conta com uma rodoviária, que funciona 24 horas, com 

infraestrutura de serviço de alimentação, sanitários, taxi, com operação 

de 18 empresas rodoviárias. 

 Com relação a economia a atividade mais relevante da cidade é a 

indústria. Joinville é o segundo maior polo metalúrgico do Brasil, conta com 
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indústrias da área de Metalmecância, Plásticos, Industria Têxtil, Madeireira e 

Tecnologia da Informação. 

 Além da indústria, a cidade conta com as atividades de comércio, 

serviços, construção civil, agropecuária e turismo. 

Dentre as atividades econômicas aponta-se o Turismo, onde o destino  

possui bens da  cultura material e imaterial rica, assim como assim como 

atrativos naturais de rios, cachoeiras, baia, manguezais, serras, mata Atlântica, 

 Na segmentação de mercado, o Turismo local  trabalha com: Turismo 

Industrial, com visitas as indústrias locais; Turismo Pedagógico por meio do 

projeto Viva Ciranda, que tem aulas ao ar livre sobre meio ambiente; Turismo 

Rural com visitas nas propriedades rurais do município; cicloturismo, com 

várias rotas programadas e estruturadas; Turismo de Eventos e corporativo 

devido ao grande número de industrias concentradas no município e Turismo 

Cultural, formado pelos bens culturais: os sambaquis, o Festival de Dança e 

Festas Etnicas. 

O Turismo cultural da cidade é rico, formado pelo Festival de Dança,  

museus, teatros, possui 3 imóveis tombados pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN); 4 bens tombados pela União e estado 

de Santa Catarina, 38 imóveis tombados pelo estado e 60 imóveis tombados 

pelo município de Joinville. 

Joinville possui patrimônio arqueológico, do período pré-colonial, 

sambaqui Fluvial, oficinas líticas e sítios arqueológico somando mais de 40 

locais contendo tal patrimônio.4 

 No leque de atrativos da cidade, Joinville possui:  11 museus, parques, 

praças, atrações aquáticas, atrações turísticas do Turismo Rural, eventos 

culturais, industriais, Festas e Festivais e espaços para realização de eventos, 

como centro de convenções, teatros, Centro de eventos, Pavilhões, entre 

outros.  

                                                           
4 Joinville em dados Fundação Instituto de Pesquisa e planejamento para o desenvolvimento de 
Joinville. Pag 59. 
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Segundo publicação Joinville em dados(2014), a cidade possui 58 

estabelecimentos de hospedagem classificados, somando 6.154 leitos, com 

uma ocupação média de 55,18%. 

O local possui 7 Shoppings Centers, organiza vários eventos, da área 

cultural, comercial e industrial. 

Conforme pesquisa do município5,  59.12% dos turistas procuram a 

cidade por turismo e 40.88% a negócios, onde verifica-se um equilíbrio entre 

Turismo de Lazer e de negócios. 

A área de eventos de Joinville realiza atividades nas áreas: industrial, 

técnicos científicos, de negócios, feiras de diversos setores além dos 

consagrados: Festa das Flores e Festival de Dança.  

Joinville realiza ainda muitos eventos da área rural, como a Festa do 

Colono, Festa da Polenta, Festa do Arroz e Festa da Banana. 

Estes eventos mantêm o equilíbrio da atividade turística local, induzindo 

fluxo de turistas na baixa temporada.  

 

CENA 1.1 - BREVE HISTÓRICO DE JOINVILLE 

 

Em 1843, a Família imperial Portuguesa ofereceu um dote de terras, 

para a família Real Francesa, pela união do príncipe François Ferdinand Philipe 

Lois Marie d’Órléans, com a princesa Francisca Carolina de Bragança, filha de 

D. Pedro I. 

Apesar de Joinville se tornar sinônimo da cidade da dança, decorrente 

do Festival de Dança,encontra-se nos registros históricos, sobre o príncipe de 

Joinville que no início de namoro do mesmo com a princesa brasileira, 

Francisca Carolina, filha de Dom Pedro I, numa recepção dada em sua honra 

na Quinta da Boa Vista ela dançou todas as contra danças  com o príncipe, 

apesar de só mais de um século a cidade se tornaria a cidade da dança, mas 

                                                           
5 Joinville em dados Fundação Instituto de Pesquisa e planejamento para o desenvolvimento de 
Joinville.. 
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encontra-se nos registros históricos sobre a cidade que o início das relações 

entre os envolvidos que daria origem a cidade iniciou com dança. 

A princesa Dona Francisca se casou com Príncipe de Joinville em 1843. 

Do casamento com Dona Francisca, o prínciperecebeu um dote de terra, 

escolhida na província de Santa Catarina. 

 O príncipe que era francês, jovem da marinha francesa, que se destacou 

na carreira naval, porém devido a revolução francesa e os feitos de 

Napoleão,de 1848, fez com que o mesmodeixasse a  Argelia, onde servia para 

Claremont. 

Em relatos do historiador Carlos Ficker (1965), consta que a situação do 

príncipe era desastrosa, por isso um empreendedor alemão adquiriu parte 

dessas terras. 

“Na condição de colônia nasceu Joinville em 1851, por 
inciativa de empresários Alemães, acionistas da 
Companhia de Hamburgo. Essa empresa promoveu a 
emigração de milhares de europeus a maioria vítima da 
crise que se operava nos campos e cidades germânicas 
em decorrência da revolução Industrial e processo de 
consolidação do capitalismo.”6 

     

Em 1849 aSociedade colonizadora de Hamburgo com objetivo de 

colonizar as terras do príncipe de Joinville que implantou a Colônia Dona 

Francisca, mais tarde denominada Joinville. 

Aquele período o momento era de trabalho agrícola 

Segundo Ficker (1965), o local contava com engenhos de cana de 

açúcar farinha de mandioca, moinhos de milho, serralheria e olaria. 

Em 1851 – Chega o veleiro Colon trazendo os primeiros imigrantes que 

seriam os fundadores de Joinville. 

 O mesmo historiador, relata em seu livro de história da cidade, que em 

1862  Joinville tinha:70 engenhos de mandioca; 32 de açúcar; 12 carpinteiros;    

12 sapateiros;    4 torneiros de fábrica;   uma fábrica de guarda chuvas;5 

                                                           
6 THIAGO, Raquel . Joinville – cultura e história. In:TERNES, Apolinário.(Org) 10 anos de Joinville, pag.15 
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fábricas  de charuto; 6 olarias;  6 estaleiros; pequenas fábricas de sabão; louça 

de barro; cerveja e  explorava madeira. 

 Verifica-se que os imigrantes já chegaram no local com cultura industrial, 

que eram portadores de conhecimentos técnicos trazidos de uma sociedade 

industrial, com a cultura capitalista, e chegaram no local trabalhando com 

dedicação contribuindo para o desenvolvimento industrial local. 

 Em 1868, consta a cultura do mate – que tinha problemas de transportes 

que só melhorou com a construção da estrada Dona Francisca, esta rodovia 

representava melhor solução para as fabricas de mate da região. 

 Em  1881, Joinville  ganhou a  primeira  fábrica de tecido. 

No ano de 1866 Joinville foi emancipada de São Francisco do Sul e em  

1869 instala-se o município de Joinville e em 1877 é elevada à categoria de 

cidade. 

Em 1891 surge a Companhia Industrial de Joinville. 

No período entre 1914 a 1918 e entre 1939 a 1945 – Joinville conheceu 

a expansão econômica industrial. 

No ano de 1933, realizou se a primeira Festas das Flores da cidade, que 

é realizada até o presente momento e que por um tempo a cidade recebia o 

título de cidade das Flores e é o evento que se realiza com mais tempo na 

cidade. 

Em 1938 se implantou no município a Fundição Tupy, na zona central da 

cidade e hoje está na Zona Industrial Tupy, numa gleba de 1.208.000metros 

quadrados,7localizado no Bairro Boa Vista, considerada um dos fatores de 

desenvolvimento industrial da cidade importante à localidade até a data atual, 

devido a geração de empregos e participação na sociedade local. 

A Refrigeração Consul se instalou em Joinville em 1950. 

Na década de 1950, Joinville considerada a cidade das bicicletas, 

decorrentes do número elevado de bicicletas, que segundo notícia divulgada 

                                                           
7 Joinville em dados - Fundação instituto de pesquisa e planejamento para o desenvolvimento de 
Joinville, pag. 56.  
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pelo jornal A Notícia de 7 de julho de 1953, relata que Joinville tinha emplacado 

13.306 bicicletas, num total de 15.000 bicicletas. Considerada na época uma 

das cidades do mundo com maior número de bicicletas, cerca de uma bicicleta 

para cada 3 habitantes. 

Segundo Ficker,(2008,p.393), no ano de  1965 Joinville contava com 

45.000 bicicletas. 

No período de 1950 a 1980 a cidade se transformou num dos principais 

polos industriais do país, por isso chamada “Manchester Catarinense dos anos 

de 1970, neste momento pós guerra, a cidade,  passa por um desenvolvimento 

econômico que segundo Ternes, ajudado pelo espirito familiar e disciplina 

alemã, dando uma nova geografia e urbanismo para a cidade. 

De acordo comHobsbawn (1995,pag.346) Joinville segue o 

desenvolvimento industrial mundial do momento pós II Grande Guerra, tendo 

como efeito a expansão industrial local. 

“Onde parecia que os pobres de uma região rural podiam 
partilhar das vantagens da educação, ou proporciona-las aos  
filhos (como na América Latina, a região do Terceiro Mundo mas 
próxima da modernidade e mais distante do colonialismo), o 
desejo de aprender era praticamente universal. [...] A sede do 
conhecimento explica muito a espantosa migração em massa da 
aldeia para a cidade, que esvaziou o campo do continente sul 
americano a partir da década de 1950. Pois todas as pesquisas 
concordam que a atração da cidade estava não menos nas 
melhores oportunidade de educação para as crianças. Lá elas 
podiam se tornar outra coisa.8 

   

Decorrente da expansão industrial Ternes (2009,pag.177) afirma 

também que nas décadas de 1970 e 1980 a cidade perde sua identidade, 

causada pela forte industrialização que necessitou de migrantes para suprir a 

mão de obra local, assim como muda sua urbanização. 

Na área cultural encontra-se uma síntese histórica, relatada por 

Thiago,(2001,p.17 a 26) na publicação de comemoração dos 150 anos da 

cidade, que verifica-se a evolução do direcionamento da cultura germânica ao 

Festival de Dança: 

                                                           
8 HOBSBAWM,Eric. A era dos extremos. Pag.346 
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“Os primeiros tempos de colônia, pois esforço 
direcionava-se para a reafirmação e recriação da cultura 
e elas instituições germânicas. Não sem motivo, pois em 
1856 surgia a Sociedade de cantores Helvetia, criada em 
1858 pelos suíços. Em 1858 imigrantes, fundaram a 
Sociedade Harmonia,que constava de seus estatutos 
como objetivos realizar divertimentos e entretenimentos 
nobres num ambiente de camaradagem, principalmente 
por intermédio da cultura e da arte dramática.[...].0 Em 
1921 nascia a sociedade Harmonia- Lyra .O salão Berner 
era o local onde frequentadores de fora , geralmente 
estrangeiros, que traziam seu teatro, concertos com 
orquestras, óperas e  operetas, ali exibia-se igualmente a 
cultura local, principalmente teatro, canto que a 
Sociedade Harmonia apresentava mensalmente além dos 
bailes”9 

[...]Em 1983 surge a Fundação Cultural destinada a 
administrar os órgãos culturais de Joinville, que definiu 
políticas e diretrizes para a cultura de Joinville, 
responsável pela criação do Festival de Dança de 
Joinville.10 

[...] Interessante notar que a dança nunca se pronunciou 
como tradição cultural de Joinville. No entanto, a iniciativa 
de apoio de seus criadores aos bailarinos da cidade 
colocou os limites da dança para além de suas 
fronteiras.11 

[...] O ritmo da cidade muda e passa a seguir o compasso 
da dança. O ritmo assumido pela cidade vai da leveza do 
clássico até a vibração do jazz. Joinville se transforma, 
sofre uma avalanche de atividades e vive alguns dias de 
intensa agitação cultural.”12 

 

  Em 1983, o estado de Santa Catarina sofre uma enchente 

devastadora, deixando grande parte da população de Joinville desabrigada, e 

em decorrência de desabar muitas barreiras na estrada, as cidades ficam 

praticamente ilhadas. Conforme figura no.05. 

No meio desta tragédia nasceu o Festival de Dança de Joinville. 

 

                                                           
9   THIAGO, Raquel . Joinville – cultura e história. In:TERNES, Apolinário.(Org) 10 anos de Joinville,  pag 17 
10 Idem pag 26 
11 Professor Carlos Tafur, Albertina Ferraz Tuma. Artista plástica e então diretoria da Casa da Cultura e 
Miraci Deretti. Presidente da Fundação Cultural de Joinville.. In THIAGO PAG. 27 
12 MODRO, Nelson R. Joinville: A capital da dança. Monografia vencedora do concurso realizado durante 
o festival de dança em 1996. In. THIAGO.....pag. 27 
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“Em 1983, Joinville era uma cidade industrial, que 
de segunda a sexta, apresentava-se cosmopolita 
reunião de gente de trabalho. Nos fins de semana, 
porém depois de seis horas da noiteJoinville 
transformava-se numa cidade fantasma. Para se 
ter ideia, o máximo acontecimento social da 
cidade eram os domingueiros jogos de futebol do 
valoroso time do Joinville Esporte Clube. O 
Festival de Dança trouxe àquela comunidade 
pacata da época, o clima de excitação nunca 
dantes navegado, e bem diferente daquele a que 
estava acostumada, Joinville, até conhecida como 
cidade das flores, cidade das bicicletas e cidade 
dos príncipes, recebe mais um codinome, a cidade 
da dança.                 Pois imagine um lugar assim 
sendo, subitamente invadido pela irreverência de 
seiscentos jovens de perneiras coloridas, a dançar 
pelas ruas. Joinville foi tomada por uma espécie 
de tardio desbunde lisérgico. O povo saiu às ruas 
para testemunhar e participar daquela sagração 
proposta por tão alegres 
visitantes.”(BRAGA,GEHLEN & RUIZ,p.61) 

 

Figura no. 05 – Capa de jornais noticiando  a enchente do Vale do Itajaí/SC 
durante o 1º. Festival de Dança de Joinville 

 
Fonte: www.ndonline.com.br acessada em 03.08.2014  

 

  

 Em 1998, Joinville inaugura o Centreventos, local multiuso onde passa a 

ser realizado o Festival, assim como equipamento impulsionador de eventos na 

http://www.ndonline.com.br/
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cidade. No mesmo ano se deu início das tratativas para implantar a Escola do 

Teatro Bolshoi no Brasil que foi inaugurada em Joinville no ano de 2000. 

 

 Em 2005, o Festival recebe o título de maior Festival de Dança do 

mundo, título dado pelo Guiness Book, edição de 2005, apresentado no 

capítulo Festivais e tradições do mundo moderno. 

 Em 2007, Joinville recebeu o título de capital catarinense de dança, 

conforme lei estadual 14.057. 

 Em 09 de maio de 2015, perde um de seus filhos ilustres, o ex-prefeito e 

ex-governador e senador Luiz Henrique Silveira, que foi o grande apoiador da 

cultura de Joinville em especial o Festival de dança e além de articulador 

político foi o articulador da implantação da escola de Ballet do Teatro Bolshoi 

na cidade, reforçando Joinville como a cidade da dança. 

 Um de seus discursos a respeito de cultura: 

“No mundo desenvolvido, o turismo é feito com teatros, centros 
de eventos, museus, galerias de arte e casas de espetáculo. As 
pessoas dizem que vão tomar um banho de civilização quando 
vão a Paris ou a Nova York. O turismo não vive sem os 
espetáculos. São eles que fazem as pessoas voltarem a uma 
mesma cidade várias vezes”.(Jornal Notícia do dia, abril de 
2013) 

 

Cena 1.2 – O Festival de Dança muda a paisagem de Joinville   

O festival mudou a paisagem da cidade sob vários aspectos, seja pelas 

imagens de bailarinas e bailarinos em toda cidade, que vem de todo país, seja 

pela juventude presente, pelos alongamentos realizados em toda parte da 

cidade, roupas, alegria, dança na rua,pelas músicas enfim todos os 

componentes da dança invadindo Joinville alterando a paisagem visual e 

sonora da cidade. 

De acordo com Santos (2012, p. 73) “Uma paisagem é uma escrita 

sobre a outra, é um conjunto de objetos que têm idades diferentes, é uma 

herança de muitos diferentes momentos” 
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Em Joinville durante o evento, acontece exatamente isso, uma escrita 

cultural, social sobre a outra, quando os bailarinos simplesmente caminham 

pela cidade e sobre vários bens tombados da cidade. 

Ribeiro,(2007,p.9) afirma que 

“Em meio a múltiplas interpretações, há um consenso de que a 
paisagem cultural é fruto do agenciamento do homem sobre o seu 
espaço. No entanto, ela podeser vista de diferentes maneiras. A 
paisagem pode ser lida como um documentoque expressa a relação do 
homem com o seu meio natural, mostrando as transformações que 
ocorrem ao longo do tempo. A paisagem pode ser lida como 
umtestemunho da história dos grupos humanos que ocuparam 
determinado espaço. Pode ser lida, também, como um produto da 
sociedade que a produziu ou aindacomo a base material para a 
produção de diferentes simbologias, locus de interaçãoentre a 
materialidade e as representações simbólicas.” 

 
  
 Durante o Festival de Dança, as transformações da paisagem 

acontecem decorrentes das relações dos participantes com a cidade, com as 

produções e representações simbólicas da dança com o espaço da cidade. 

A mudança de paisagem visual se faz presente em todas as edições do 

evento, decorrente do número de participantes no festival de dança, da 

juventude, das roupas diferentes, coloridas, apertadas, as bolsa e demais 

elementos ligados a dança, conforme registra-se nas figuras a seguir. 

 Consta no registro de 15 anos do Festival, no ano de 1997, uma das 

cenas que marca essa mudança de paisagem é a imagem da bailarina no 

telefone público, fazendo um alongamento de pernas, conforme figura a seguir. 
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Figura no. 06 -Desenho do Telefone público “orelhão” que inspirou artistas 
plásticos 

 

 

Fonte: In: BRAGA,Suzana; GEHLEN,Joel e RUIZ,Paulo. 15 anos de dança. Festival de Joinville, 
pag63. 

 

A paisagem sonora também fica alterada no período do Festival, como 

afirma Shafer(2011):  

(...)” o território básico dos estudos da paisagem sonora está 
situado a meio caminho entre a ciência, a sociedade e as artes.  

(...)Com a sociedade aprendemos como o homem se comporta 
com os sons e de que maneiras estes afetam e modificam o seu 
comportamento.Com as artes, e particularmente com a música, 
aprendemos de que modo o homem cria paisagens sonoras 
ideais para aquela outra vida que é a da imaginação e reflexão 
psíquica.” (SCHAFER,2011,pag.18 

 

 Em Joinville é bem interessante, porque aquela sociedade já 

experimentou outros tipos de paisagens sonoras apontadas por Shafer, como o 

sino da igreja, o som do andar das carroças, ruído dos automóveis,barulho das 

máquinas e sirenes das fábricas, dos mercados e agora o som da música e da 

dança 
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 No caso da dança o mesmo autor aponta a paisagem sonora dos pés:  

[...]Os sons dos pés são frequentemente utilizados para 
ostentação, tanto ao caminhar como dançar. Pense nos sininhos 
de tornozelos usados pelas mulheres persas e árabes e contra 
os quais Maomé advertia, ou nos grandes tufos de folhas que os 
aborígenes australianos atavam ao redor do joelhos antes de 
dançar.  

Não é pelas batidas do coração que o pulso da sociedade deve 
ser medido, mas pela coreografia de seus passos. O movimento 
moderado do pé italiano deu-nos o andante da música (andare, 
andar). (Schafer,2011,p.231) 

 

 Relacionar a paisagem sonora, do período do Festival de Dança, na 

cidade de Joinville, esta  é muito diversa e polifônica, pela sobreposição na 

paisagem assim como pela multiplicidade. Primeiro decorrente dos gêneros de 

dança que o evento apresenta, então é possível ouvir muita música clássica, 

que já traz consigo sons da natureza, dos sonhos, do andar de carruagens, 

etc.mas também muita música popular brasileira, jazz, músicas étnicas, funk, 

rap, sapateado cuja linguagem da dança é oriunda do som produzida pelos 

seus pés com ele mesmo, com o grupo e com o público, mas ainda os pés 

delicados, nos tênis específicos de dança, no andar suave ou bruscos de cada 

bailarino, assim como dos aplausos após cada apresentação. 

 Nota-se ainda outras paisagens formadas com o corpo, por meio dos 

gestos, da queda, dos passos, dos traços, das virtuoses dos bailarinos, dos 

movimentos, da energia, das sensações, da paisagem individual que pode 

influenciar um grupo e formar uma paisagem coletiva. Como apresenta-se no 

decorrer deste trabalho os participantes alteram a paisagem em toda parte; nas 

ruas, praças, nos trilhos férreos, nos patrimônios da cidade, nas ruas, 

shoppings centers, supermercados, vitrines de lojas, etc.  

 Encontra-se ainda a paisagem formada pelo público jovem do evento 

que andam geralmente em grupos com os uniformes de suas escolas ou 

companhias realçando as ruas de Joinville, seja pelo ruído, ou pelo colorido e 

marcas das escolas caminhando pela cidade. 

 A paisagem de Joinville é alterada desde o embarque nos locais de 

origem pelo números de pessoas dançantes deslizando pelos espaços, com 
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suas vestimentas, coques, muitas vezes carregando seus figurinos e 

principalmente no destino. 

 Figura no.07 - Estação Memória durante do Festival de 2013. 

 
Fonte: Foto da autora  

 

 Neste espaço, da Estação Memória  de Joinville, a alteração da 

paisagem já se dá a partir do palco aberto onde ocorrem apresentações, mas 

em cada ponto da estação é possível ver bailarinos fazendo de sua presença 

uma nova paisagem, num composto de paisagem histórica cultural com as 

inúmeras figuras construídas por bailarinos presentes na cidade.  

 Na figura número 09, se vê a bailarina construindo uma nova figura na 

faixa de pedestre em frente ao Centreeventos, criando uma nova paisagem ao 

local. 

 No período do Festival, onde quer que se ande pela cidade encontrará a 

paisagem alterada, porque a cidade respira dança.  

Desde o embarque no Aeroporto de São Paulo, pode se observar 

aquelas pessoas elegantes, com casacos com o nome das escolas, grupos 

Companhias de dança, coques, o andar ereto, um caminhar dançante.  
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Na aeronave ocorre a mesma coisa e no Aeroporto de Joinville, tudo 

preparado para o receptivo de bailarinos, coreógrafos, amantes da dança e 

turistas com o slogan “A inspiração está no ar” e muitos cartazes com motivos 

de dança na sala de embarque e em toda parte, conforme figura a seguir. 

 

Figura no. 08– Sala de desembarque no aeroporto de Joinville 

 
Fonte: Foto da autora  
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Figura no.  09    – Performance para foto na avenida José Vieira 

 
Fonte: Foto da autora 

 

 No conjunto de paisagens de Joinville, constata-se que as vitrines das 

lojas, artesanato e demais realizações do local apresenta-se mudança 

naprodução local, na época do evento, quando tudo torna-se temático da 

dança. 

A paisagem é composta de pura dança em cada canto da cidade, assim 

como em cada objeto, tudo faz alusão a dança. 
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A sinalização das principais avenidas e todo comércio é orientado para o 

Festival de Dança de Joinville com figuras de dança. 

Figura no.10 – Vitrines Temáticas do comércio de Joinville 

 
Fonte: Fotos da autora  

 

 Como se vê seja na livraria, no chocolate, no artesanato tudo de Joinville 

em julho é remetido a dança. 

Em todas as organizações de artesanato da cidade a paisagem é voltada para 

dança, seja na Expoville (Centro Turístico e comercial), onde encontra o 

parque, o centro comercial e o espaço de feiras e exposições, onde o turista 

encontra coisas da terra; na Feira de artesanato que se instala junto com a 

feira da sapatilha, que recebe o nome de “Mãos do encanto” onde se encontra 

o artesanato regional de Santa Catarina, na Feira de Artesanato, na Estação 

Memória, nos Shoppings Centers e no comércio local.  
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 Verifica-se neste aspecto que toda a população se prepara para 

participar do Festival seja trabalhando diretamente, ou preparando artesanato, 

chocolates, pinturas e toda informação nas lojas do comércio. 

 

 

 

 Figura no.11Souvenirtemático de dança em de Joinville

 
   Fonte: Foto da autora 

  

 

 

 

 

 



44 
 

Figura no. 12 – Artesanato Temático com motivos do Festival  

 
Fonte: Fotos da autora  

 

 

Outro aspecto da relação com o Festival é a produção de chocolate, 

biscoitos e demais guloseimas produzidos para época do festival é em formato 

de sapatilha,  bailarinas e demais objetos de dança.  

Mesmo sendo produção em pequena escala, artesanal, observa-se o 

capitalismo bastante presente na questão de incentivo ao consumo, onde tudo 

se torna mercadoria, no entanto num sistema capitalista como o nosso o 

consumo contribui com a geração de empregos, renda e distribuição de renda. 
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Figura no.13 Produção de chocolate local com tema de dança 

 
Fonte: Fotos da autora 

 

  

 

 

 Na figura a seguir pode-se observar que todo o comércio local se 

envolve com a dança no período do Festival e todas as promoções, linguagens 

são construídas com motivo dança despertando o visitante e chamando- o para 

o consumo. 
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Figura no. 14- Chamada do comércio local ao consumo com a linguagem 
voltada à dança 

 
Fonte: Fotos da autora 

 

 A figura a seguir mostra uma tela de televisão transmitindo atividade do 

evento com a chamada do supermercado Big, usando a mensagem do menor 

preço e como uma das unidades deste supermercado é muito próximo ao 

Centreventos, local onde se realiza o festival, ocorre de fato uma frequência 

grande de bailarinos no local. 

 Como Joinville tem uma rádio Dança, além das imagens de televisão é 

possível acompanhar os acontecimentos do evento, via televisão nas praças de 

alimentação, restaurante, Shopping Centers e comércio local.  
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Figura no. 15-  Transmissão televisiva  de atividades do Festival, na prateleira 

de mercadoria do supermercado Big. 

 
Fonte; Foto da autora  

 

Cena 1.3Joinville e os vários codinomes  

  O primeiro dos títulos foi Joinville a cidade dos príncipes 
decorrente de sua origem e ligação com François Ferdinand, o Príncipe de 
Joinville.  

Num segundo momento recebeu o título de Cidade das Flores 

 A Festa das Flores é organizada desde 1936, só interrompida no 

período da II Guerra Mundial. Cada ano o evento tem um tema e na última 

edição de 2014, o tema foi Agricultura Familiar, tema este que tem uma relação 

forte com Joinville, espaço ocupado por pequenas áreas de terras e que 

funciona desta maneira até a atualidade, desenvolvendo também o Turismo 

Rural, com bastante destaque no local.  
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Joinville ainda é a cidade das Flores e realiza anualmente, sempre no 

mês de novembro, a Festa das Flores e em 2014, realizou a 76ª. Edição da 

mesma, com âmbito internacional. Segundo a organização do evento, a origem 

da Cidade das Flores se deu com a ocupação de europeus na localidade que 

ao ter contato com a Mata Atlântica para construção de suas casas depararam 

com uma diversidade de espécies de orquídeas nativas e passaram a recolher 

as espécies e fazer reuniões para admirá-las. 

O evento conta com as atividades: Palestras, Exposição de Flores, 

shows Concurso de Jardins, Concurso da rainha e princesa da festa, Concurso 

da Menina Flor(elege a representantes mirins da festa) e concurso da Flor da 

Melhor idade(escolhe a representante da  faixa etária entre 60 e 80 anos) 

Nesta última modalidade a festa dedica uma tarde a melhor idade com uma 

tarde dançante.  

O concurso de Jardins elege os jardins mais bonitos da cidade nas 

categorias: Residencial urbano, Residencial Rural, Escolar, Empresarial e 

parceria verde, contribuindo com a paisagem da cidade assim como com 

educação ambiental. 

A Festa das Flores de Joinville já recebeu vários prêmios, como 

“Destaque Artístico do Turismo Nacional em 1982; Evento Destaque Turístico, 

em 1991; Swiss Tourism Awards em 2007, que reconheceu Joinville como 

cidade das Flores. 

Este evento é declarado Patrimônio Histórico e Cultural do estado de 

Santa Catarina, pela Lei estadual 14 697/2009. 

A Festa das Flores elege uma rainha, uma 1ª. princesa e uma 2ª. 

princesa e as mesmas recebem a atribuição de divulgar a cidade nos principais 

eventos turísticos e de promoção do Brasil. 

Como pode-se observar na figura a seguir a Festa das Flores integra a 

dança em suas atividades, estabelecendo relações entre os codinomes.  
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Figura no. 16 – Apresentação de dança durante a Festas das Flores 

 

Fonte: Foto de  Marcelo Caetano, disponível em www.festadasflores.com.br – 
Acessada em 10.01.2015. 

 

Joinville a cidade das Bicicletas 

 

A cidade recebeu este título na década de 1950, decorrente das 

estatísticas de bicicletas na cidade. 

Apesar da cidade ter crescido e aumentado o volume de automóveis, até 

a presente data,14,06%13, da mobilidade local se dá por meio de bicicletas. 

O município conta também com sistema de locação de bicicletas para 

turismo visitando os principais pontos turísticos da cidade, tanto na área 

urbana, como nas áreas de turismo rural e ecoturismo. 

 

 

                                                           
13 Fundação Instituto de pesquisa e planejamento para o desenvolvimento sustentável de Joinville. 
Joinville em dados, 2014, p. 63.  

http://www.festadasflores.com.br/
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Figura no. 17  – Uso da bicicleta em Joinville 

 
Fonte: www.facebook.com.br – Joinville cidade das bicicletas – Acessado em 
10.01.2015  

Durante os eventos, como no Festival de Dança,uma iniciativa da 

Pedaltur, faz locações de bicicletas, assim como organiza roteiros pela cidade, 

com personal biker, conectando a cidade da dança com a cidade das bicicletas. 

Assim como os moradores usam a bicicleta para dar uma olhadinha nos palcos 

abertos da cidade. 

O municipio possui o museu da Bicicleta( Mubi), com um acervo de 

cerca de 16 mil peças variadas, entre bicicletas, peças de bicicletas, acervo de 

fotografias, entre outros. Está localizado no complexo ferroviário do municipio.  

O MUBI, compõe os atrativos da cidade e é bem visitado durante o 

Festival de Dança, pela localização próximo da Estação Mémória onde 

acontece parte de apresentações dos Palcos Abertos.  

 

 

 

 

http://www.facebook.com.br/
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Figura no.   18   – A presença da empresa Joinville Bike Tur e os participantes 
do Festival usufruindo das bicicletas e fazendo juz ao codinome cidade das 
bicicletas 

 

 
Fonte: www.facebook.com.br – Joinville cidade das bicicletas – Acessado em 
10.01.2015  

 

Decorrente do título e da presença da bicicleta no cotidiano do 

joinvilense, encontra-se a bicicleta como tema de vários objetos artísticos da 

cidade, como a escultura de Israel Nicolau denominada “In União”, feita em 

2011 com a técnica de soldagem em ferro, que fica ao lado do Centreventos, 

se realcionando sempre com o Festival de Dança de Joinville, principalmente 

pela proximidade com a Feira da Sapatilha  e Centreventos, acaba se tornando 

um ícone nas fotos dos frequentadores do evento. 

 

 

http://www.facebook.com.br/
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Figura no 19-  Escultura ‘In União”  

 
Fonte: Foto da autora  

 

 

O Cartaz criado por Juarez Machado, para a 30ª. Edição do Festival de 

Dança de Joinville, do ano de 2012 que  establelce este elo de forma criativa e 

estéticamente bonito, aliando a bicicleta e os corpos de bailarinos formando a 

imagem que foi o cartaz de divulgação do evento, assim como capa do 

programa, etc.  

Obseva-se que em várias edições do Festival de Dança, se alia a 

bicicleta ao evento e a dança. 
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Figura no. 20- Cartaz do 30º. Festival de Dança de Joinville 

 
Fonte: www.festivaldedança.com.br Acessado em 01.02.2015 

 

 

 A figura a seguir é uma moradora local assistindo o palco aberto e esta 

cena é constante nos palcos abertos da cidade. O morador está passando e se 

depara com uma apresentação, para, assiste a mesma e depois segue seu 

destino. 

 

 

http://www.festivaldedança.com.br/
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Figura número  21- Moradora usando a bicicleta como meio de locomoção e 
aproveitando para assistir as apresentações do Festival de Dança no Palco 
Aberto da Estação Memória

 
Fonte: foto da autora 

 

 Por fim Joinville também recebeu o título de a Cidade da Dança, Capital 

mundial da dança decorrente do Festival de Dança que nasceu pela ideia de 

um bailarinoe diretor da área de dança, da Casa da Cultura, Carlos Tafour, e 

da diretora da Instituição, Albertina FerrazTuma, que de acordo com entrevista 

realizada com a mesma em julho de 2014, a mesma relatou que: “ naquele 

momento estava realizando um  evento na área de cerâmica, quando foi 

procurada pelo bailarino, sendo a primeira ideia  criar um evento no campo da 

cultura, das artes, como um encontro de bailarinos e outros profissionais para 

promover um intercâmbio e troca de experiências. 

 Tiago (2001,p.27) afirma que[...] “A movimentação cultural dos anos 

1980, viria juntar-se o Festival de Dança, que durante a modesta edição de 

1983, não poderia prever as dimensões que alcançaria nos anos 1990”. 

 Na apresentação do livro de comemoração de 15 anos de dança, 

encontra-se dois registros importantes para o sucesso do evento e o título de 

Capital Mundial da Dança: o primeiro é que:” na primeira edição do evento 
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quase tudo oque existia na cidade, transformou-se, magicamente em palco e 

plateia, para a grande sagração da Juventude.” (Braga,1998, p.13 ).  

 A segunda frase que justifica o título é que “A cidade que era conhecida 

como cidade das flores foi invadida por uma população exótica de Oníricas 

aparições de Quitérias e Basílios, Valquírias. Dianas, Auroras. Corsários e 

Ondinas, Faunos e Dríades, príncipes e princesas”, personagens do balé que 

ocuparam a cidade desde 1983. (Braga,1998, p.13 ). 

Cena 1.3 .2 – O Festival de Dança de Joinville como atrativo turístico 
cultural – problemas e efeitos econômicos, sociais, culturais e políticos 

 Sabemos que em 1983, época de criação, do Festival a cidade era uma 

cidade industrial, sem oferta técnica em quantidade para o fluxo de pessoas 

que se dirigiam à Joinville a fim de participar do evento. 

“Nos anos de 1980 Joinville era eminentemente 
industrial e, a partir do movimento do Festival de 
dança, pode se desenvolver também na área de 
serviços, com a construção de shoppings, 
estrutura hoteleira, casas noturnas, lazer, 
restaurantes, etc.” (BRAGA & GEHLEN,J1997 p.115) 

 Apesar da falta de oferta técnica suficiente para uma alta temporada de 

julho quando ocorre o Festival encontramos nos relatos do evento, que o 

tamanho da cidade é apontado até hoje,como um ponto que colaborou com o 

sucesso do evento, porque em Joinville “tudo é perto”, portanto contribui com a 

mobilidade dos participantes. 

 Salvo o sucesso do evento e os efeitos que ele traz à Joinville, constata-

se desde a primeira edição, a falta de logística apropriada ao aumento de fluxo 

de pessoas, concentrado num período sazonal, no mês de julho principalmente 

de hospedagem, assim como de taxis do Aeroporto para o centro da cidade, 

para todos os participantes, e necessidade de uma melhor escala de horários 

de voos para a cidade, estes chegam num horário concentrado, prejudicando 

ainda mais, uma vez que a estrutura do aeroporto é pequena para o fluxo 

gerado pelo evento. Já em 1985 já seconstatou o problema: 

“Como a estrutura hoteleira de Joinville ainda era 
insuficiente para o número de visitantes que 
invadia a cidade, a organização do festival 
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resolveu ampliar o campo de hospedagem para 
2.500 bailarinos. Até porque ocorreram outros 
problemas. As acomodações em algumas 
residências da cidade nem sempre deram certo, 
apesar da vontade inicial das famílias. Nas casas 
de pessoas mais idosas ocorreram embates 
típicos de choque de gerações.Como se os 
hóspedes fossem membros da família, pacatos 
senhores e senhoras donos das casas, muitas 
vezes varavam a noite esperando que os 
bailarinos retornassem das boates. E o esperado, 
tantas vezes aparecia com chopes além da conta 
e um tanto inconveniente. ([..] Tal fato gerou 
medidas preventivas, explícitas com normas de 
comportamento no regulamento do evento. [...] 
Não é preciso dizer que muitas daquelas casas 
bondosas dos primeiros festivais, logo 
abandonaram essa conduta gentil e seus 
moradores parecem terem tomado horror da 
palavra hospedagem.”(BRAGA & GEHLEN,J1997 
p.80) 

 

 Verificamos nos relatos do Festival que a hospedagem sempre 

apresenta com capacidade de hospedagem insuficiente para o período do 

evento. 

Constatamos nos relatos do evento que em 1986, cerca de 20 mil 

pessoas visitaram Joinville em julho, destas 11.000 ficaram em alojamentos e 

muitos bailarinos dormiram nas calçadas, rodoviárias e nas cidades vizinhas  

Novamente em 1987,a estrutura hoteleira da cidade se mostra aquém da 

necessidade quantitativa para o período do Festival de dança, tendo 100% de 

ocupação no período do evento. 

Em 1988, constatou o mesmo problema, levando muitos participantes a 

se hospedarem em cidades vizinhas. 

 Nota-se por este relato que apesar do Festival ser um grande atrativo 

turístico cultural da cidade, ele causa também uma sazonalidade de demanda 

no local, fazendo com que sempre em julho tenha uma ocupação máxima e 

falta de hospedagem. 

 Segundo (BRAGA, GEHLEN E RUIZ 1987, pag.114 e 115, descrevem o 

Festival como: ‘ o Pas-de-deux econômico” , que relata que o sucesso do 
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festival se deu pela parceria com a iniciativa privada e poder público e os 

empresários da cidade enxergaram na arte o complemento necessário ao 

desenvolvimento econômico. O Festival trouxe diversificação do perfil 

econômico da cidade. Os autores relatam ainda que o Festival de Dança de 

Joinville foi pioneiro em parcerias público e privada e captação de recursos 

para realização do mesmo, afinal este modelo já se fazia presente em 1983, na 

1ª. edição e anterior as Leis de Incentivo à Cultura que a primeira surgiu em 

1986, denominada Lei Sarney. 

 Os autores relatam ainda que a partir da movimentação do Festival, a 

cidade desenvolveu outros serviços, como Alimentos e Bebidas, Meios de 

Hospedagem, comércio e entretenimento, por isso constatamos que por meio 

da demanda do evento, induziu de certa forma a reestruturar a oferta técnica 

no município; 

 Os mesmos autores afirmam ainda que a dança divulga os demais 

atrativos da cidade, como Atrativos Naturais e demais Atrativos Culturais, 

assim como a oferta de serviços de Joinville. 

 Percebe-se que existe uma instância de governança no município de 

Joinville, entre as Fundações: Cultural e Turística eo Instituto Festival de Dança 

de Joinville, em relação ao Festival, embora percebe-se a necessidade de uma 

sinergia mais afinada entre Cultura e Turismo, para estabelecer alternativas 

como acontece em grandes Festivais realizados em cidades pequenas para 

suprir o problema de déficit de leitos para acomodação do público. 

 Compreende-se por instância de governança como a organização 

representada pelos poderes e lideranças dos setores públicos e privados da 

sociedade, para realização do Festival de Dança de Joinville, que se dá pelas  

parcerias e articulações dos órgãos públicos compostos por: Prefeitura de 

Joinville, Governo do estado  de Santa Catarina, Ministério da Cultura, 

Fundação Turística de Joinville, Fundação Cultural de Joinville, Casa da 

Cultura de Joinville, pelas instituições de dança da cidade, como: Escola de 

Teatro Bolshoi do Brasil;  Associação dos Grupos de Dança de Joinville 

(ANACÃ); Associação Joinvilense de Dança de Salão (AJOBS), Rádio Dança, 

Além do Joinville e Região Convention e Visitors Bureau, Shoppings Centres, 
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comércio e indústria local. O Instituto Festival de Dança de Joinville atua como 

o organizador do Festival e assume o papel do articulador entre todas as partes 

envolvidas e principalmente com a sociedade local. 

 O Instituto Festival de Dança de Joinville participa de forma ativa nos 

debates e estratégias para a realização e consolidação do evento na cidade 

integrando os diversos sub sistemas: econômicos, social, político e cultural de 

Joinville. 

 O Instituto Festival de Dança de Joinville, foi criado em 1999, como 

entidade sem fins lucrativos que tem como finalidade “o desenvolvimento da 

dança, das artes cênicas, especialmente para realização anual do Festival”14 

em estudo. O mesmo apresenta um modelo que contribui para o bom 

desempenho do evento e por meio de sua formatação jurídica se faz possível a 

captação de recursos junto a iniciativa privada, por meio de patrocínios nos 

moldes das Leis de Incentivos Fiscais, somado aos resultados de bilheteria e 

comercialização de produtos da marca IFDJ. 

 Constatamos em nossas entrevistas junto ao presidente do órgão, Ely 

Diniz, que o modelo administrativo do mesmo é um ponto chave do bom 

desempenho do Festival, o mesmo afirmou que “ para isso é preciso amar  o 

que faz, ter responsabilidade com o Festival, com Joinville, com o estado, com 

a dança, que cada ano o evento concorre com a edição anterior, procurando 

aprimorar sempre e um dos segredos é a gestão .A sorte é que eu não entendo 

de dança e sim de Gestão e para dança conto com um corpo técnico dos 

curadores de primeira linha de todo país.”15 

 Verificamos aqui que a instância de governança ultrapassa a cidade de 

Joinville e que além das articulações locais, ela se faz presente na área de 

dança, com profissionais de dança de todo país. 

 Orione, Moretto e Schimitt, num artigo sobre analise organizacional do 

Instituto Festival de dança afirmam que: 

                                                           
14  CAPÍTULO II dos estatuto do Instituto Festival de Dança de Joinville 
15 Entrevista com Ely Diniz da Silva Filho em 13 de março de 2013. 
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“’[...]O Festival de dança de Joinville  é caracterizado como uma 
festa de variedades demonstrando ao público uma gama de 
estilos e apresentações variadas. 

[...]No entanto, vale lembrar que, com a evolução apresentada 
pelo festival, em termos de volume e reconhecimento, durante 
todos estes anos de existência, o município de Joinville sentiu 
necessidade de adaptar o seu sistema turístico de acordo com 
as demanda para alta temporada.  

[...]Com o passar dos anos, o evento, além de contribuir para a 
ascensão do turismo na cidade de Joinville na temporada de 
inverno, veio criando raízes na própria comunidade. Hoje, o 
Festival de Dança de Joinville tornou-se sinônimo do nome do 
local, já que além de atrair grandes somas de dinheiro, provoca 
uma forte sensação de orgulho local e até reconhecimento 
internacional. Desta maneira, o festival é identificado também 
como evento de marca.  
[...]Hoje, há grande participação de turistas culturais, os quais 
são provenientes de diferentes cidades, e tem o objetivo de 
apenas prestigiar o evento em si ou a cidade em “clima de 
Festival de Dança”. São estes turistas os que possuem maior 
poder aquisitivo e contribuem para o turismo local em si, 
consumindo serviços nos melhores hotéis, restaurantes e áreas 
de lazer. Outro público bastante acentuado no festival é o público 
da terceira idade, que usufruem do festival como forma de lazer 
e distração. Já o público jovem, adolescente, representa grande 
volume e usufrui não apenas do festival como lazer, senão como 
um ponto de encontro e de relacionamento. Por fim, são os 
estudantes de dança, participantes da mostra competitiva e 
palcos abertos, os mais fiéis em termos de assiduidade, e a 
maior parcela de interessados no objetivo fim do festival. “ 

  

 De acordo com o artigo verificamos que a cidade teve que se estruturar 

para o evento, que o Festival tornou-se sinônimo de Joinville, gerando orgulho 

junto a população local e que cada vez mais vem atraindo turistas motivados 

pelo acontecimento que sempre se dá no inverno para visitar a cidade.  

 Vale aqui lembrar que na década de 1980, período em que foi criado o 

evento, Joinville estava inserido em roteiros rodoviários, que no geral recebiam 

o título de “Vale do Itajaí” que saiam dos núcleos emissores que visitavam 

Joinville por outras razões que não era a dança.  

 A Fundação Turística de Joinville, desenvolve um trabalho eficiente para 

divulgar os demais atrativos de Joinville, os quais também acabam sendo 

divulgados pelo Festival de Dança. 

 Durante o Festival de 2014, ao pesquisar dados sobe o evento,na 

Fundação Turística de Joinville, abriu-se a oportunidade em participar de um 
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tour de familiarização, organizado pela Fundação Turística, para os jornalistas 

que estavam em Joinville para coberturado Festival e pode-se verificar que a 

maioria dos jornalistas presentes no evento eram das áreas de cultura, dos 

veículos de comunicação dos grandes veículos do país e estes são focados no 

Festival,como atividade cultural em sua maioria e pouco interesse em informar 

a respeito do turismo como um todo de Joinville de forma sistêmica. Isso nos 

traz para uma reflexão: é como se omesmo, não fosse um atrativo turístico 

cultural da cidade. É como se o evento só utilizasse o espaço de Joinville. 

Nota-se um certo afastamento entre os comunicadores externos (de outros 

estados) da área de cultura e turismo, como se estivessem em compartimentos 

isolados, vendo o evento de forma cartesiana, como se o evento estivesse 

separado do todo. Por outro lado segundo depoimentos colhidos sobre o 

evento, nota-se que a seriedade e qualidade técnica do Festival o tornou o 

maior evento de dança do mundo, com demanda crescente.  

 Certifica-se pelas entrevistas e notícias sobre o Festival em estudo, que 

a credibilidade do evento se dá pela qualidade apresentada pela gestão do 

Instituto de Festival de Dança que é responsável pela gestão do mesmo. O 

olhar dos gestores e curadores é técnico, buscando melhorar a qualidade a 

cada ano, não fazendo do evento só um produto turístico, mas um local de 

excelência de desenvolvimento constante da dança, cumprindo a finalidade 

descrita nos estatutos da entidade. 

 Apesar deste olhar verificamos na Pesquisa da FECOMCERCIO/SC que 

a principal motivação do deslocamento para Joinville no mês de julho foi o 

Festival de Dança de Joinville. 

 Assim como o Ministério de Turismo aborda que os Festivais, enquanto 

eventos culturais vem atraindo cada vez mais turistas nos destinos brasileiros, 

onde os mesmos ocorrem.. 

“A cultura, se tornou uma força para os municípios brasileiros, de 
modo a torná-los mais competitivos, de acordo com estudo do 
Ministério do Turismo (MTur). Conforme o último levantamento, o 
Brasil evoluiu no índice geral motivado, entre outros fatores, pela 
valorização do patrimônio cultural. Estima-se que 2,87 milhões 
de brasileiros e 663 mil estrangeiros se desloquem por ano pelo 
país atraídos pela cultura. Segundo o Fórum Econômico 
Mundial, o Brasil é hoje o 8º país do mundo em recursos 
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culturais, de 141 países monitorados.”  (Agência de Notícias do 
Ministério de Turismo, publicado em 05.06.2015) 
 

 Com relação ao Festival de Dança de Joinville, Fabiana Oliveira, 

coordenadora de segmentação do Ministério do Turismo, afirma que:  

 
“[...] O Festival de Dança de Joinville, que ganhou o título de 
Maior Festival de Dança do Mundo, atrai 6 mil participantes por 
ano e 200 mil de público. Há 33 anos ocorre o Festival 
Internacional de Dança, que movimenta também cidades 
próximas como Blumenau, Jaraguá do Sul e Pomerode, que este 
ano acontece de 22 de julho a 1º de agosto. Serão mais de 170 
horas de espetáculos, sete estilos de dança e artistas brasileiros, 
argentinos, paraguaios, suíços e russos. A programação inclui 
seminários, cursos, competições, oficinas e venda de objetos de 
dança. [...] “A cidade respira dança. Você conhece grupos do 
Brasil todo, é uma troca e informações muito grande, e os 
moradores são muito receptivos.” (Agência de Notícias do 
Ministério de Turismo, publicado em 05.06.2015) 

  
 

Verificamos que ultimamente os eventos culturais, em especial os 

Festivais, são responsáveis com um grande fluxo de turistas para as 

localidades onde os mesmos acontecem. 

 Como foi abordado na Introdução deste trabalho, quando buscamos o 

conceito de Turismo Cultural, se depara com citações voltadas para visitas à 

Museus, arquitetura e raras as citações para os Festivais, seja eles de dança, 

música, cinema, literatura, etc. embora estes tem gerado uma demanda cada 

vez maior. 

 

Beni, 2004, p. 430  diz que  
“refere-se à afluência de turistas a núcleos receptores que 
oferecem como produto essencial o legado histórico do homem 
em distintas épocas, representando a partir do patrimônio e do 
acervo  cultural encontrado nas ruínas, nos monumentos e nas 
obras de arte” 
 

 
 Dias,2002, p.133  

“Turismo cultural é um dos principais segmentos do turismo, e de 
modo geral pode ser associado com outras atividades turísticas. 
Pode ser definido como uma atividade de lazer educacional que 
contribui para aumentar a consciência do visitante e sua 
apreciação da cultura local em todos os seus aspectos – 
históricos, artísticos , etc. 
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   Dias, 2006, p. 39 definiu Turismo cultural como; 
 

‘Uma segmentação do mercado turístico que incorpora uma 
variedade de formas culturais, em que incluem museus, galerias, 
eventos culturais, festivais, festa, arquitetura, sítios históricos, 
apresentações artísticas e outras, que identificadas com uma 
cultura em particular, fazem parte de um conjunto que identifica 
a comunidade e que atraem visitantes interessados em conhecer 
características singulares” 

 
 
 No mesmo ano de 2014 a Federação do Comercio Bens Serviços e 

Turismo de Santa Catarina (FECOMERCIO) realizou uma pesquisa de 

Demanda, no Festival de Dança que passa-se apresentar alguns dados obtidos 

pela mesma. A Introdução dos resultados afirma-se que o Festival de Dança de 

Joinville atraiu um público superior a 200 mil pessoas e 6.000 pessoas que 

buscam o evento com a finalidade de aperfeiçoamento na área de dança. 

 Apresenta-se no quadro a seguir partes da pesquisa, como a origem dos 

turistas em relação aos estados brasileiros: 

 Quadro no.01 Principais Estados de Origem dos Turistas 
 

 
Fonte: Nucleo de Pesquisa Fecomércio/SC  

 

Constata-se que a participação maior é de paulistas somando o índice 

de 36% dos participantes, seguido pelos paranaenses em 14,5% E Santa 

Catarina em 3º. Lugar com 11,1% dos turistas. 

Na mesma pesquisa aponta a demanda internacional em menor escala e 

sem o percentual, mas detectou a presença de turistas vindo do Paraguai, 

Espanha, Portugal, Itália e França.  
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No quadro a seguir apresenta-se o meio de transporte utilizado para 

chegar em Joinville. 

Quadro no.02 – Relação entre estado de origem do turista e a forma de 
transporte utilizada para chegar em Joinville 

 
Fonte: Núcleo de Pesquisas Fecomércio de Santa Catarina. 

 

Verifica-se que a maior parte dos turistas se dirigem à Joinville de avião, 

somando 42,4% do total dos entrevistados, os turistas de origem mais 

próximas viajam mais via terrestre e quanto mais distante for a origem a 

demanda se locomove mais por via aérea, tendo uma boa participação de carro 

próprio, somando 17% do total. 

Verifica-se que os paulistas que se encontram em primeiro lugar sendo 

que 45.95 se locomovem de avião e 23,75 de ônibus e 16.85 com carros 

próprios e 13.35 de Vans ou micro-ônibus, somando uma grande quantidade 

de pessoas que se locomovem para o destino via terrestre.   

 A mesma pesquisa aponta que 85% dos visitantes chegam pelo 

aeroporto de Joinville. 
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O quadro a seguir apresenta o Perfil sócio demográfico, do turista que 

Frequentou o Festival de Dança de Joinville em 2014.  

  Quadro no.03  Perfil do turista participante do evento  

 
 Fonte: Núcleo de Economia e Pesquisa Fecomercio/SC  

 

 Observa-se que em 2014, a maior parte, 68,6% foi de público feminino, 

45% está na faixa etária entre 18 e 25 anos, 60,8% é composto por solteiros e 

27,6% tem uma renda média familiar mensal entre R$ 1.418 a R$3.763,00. 

Tanto o status de estado civil e renda está relacionado ao fato da maioria ser 

jovens em fase de formação.  

 Com relação ao meio de hospedagem utilizado pelos turistas, encontra-

se nas publicações do Festival que nas primeiras edições muitos participantes 

ficavam em casas de famílias da localidade que exercendo a hospitalidade 

recebiam em suas casas bailarinos e demais participantes do evento e com o 

decorrer do tempo, esta prática foi caindo e também foi aumentando a oferta de 

hospedagem na cidade. 
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 É relatado com frequência que a demanda é maior que a oferta de 

hospedagem de Joinville, embora na publicação realizada pelo Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE/SC) em 2013 

apresenta dado que Joinville possui 97 hotéis, no entanto segundo publicação 

Joinville em dados apenas 58 classificados. Com relação a quantificação dos 

meios de hospedagem, encontra-se nas publicações do município apenas os 

empreendimentos cadastrados, oque causa um desencontro quantitativo dos 

mesmos 

Quadro no.04 – Meios de Hospedagem utilizados pelos turistas 

 
Fonte: Núcleo de Economia e Pesquisa Fecomercio/SC 

 No quadro acima verifica-se que em 2014, 48,1% dos turistas ficaram 

em Hotéis, seguido em 26% por alojamento. O alojamento representa um 

facilitador de participação para muitos jovens que vão à Joinville para realizar 

cursos ou se apresentar no Festival.  

Quadro no.05 – Como o participante ficou sabendo do Festival de Dança de 
Joinville

 
Fonte: Núcleo de Economia e Pesquisa Fecomercio/SC 

  

 Constata-se que a comunicação boca a boca foi a mais forte em 2014, 

atingindo 80.7 dos participantes, embora o Instituto Festival de Música de 
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Joinville venha inovando nas ferramentas digitais a cada ano por ser uma 

ferramenta dominada por jovens, mas a pesquisa apontou que a informação 

veio por meio de amigos ou parentes.  

Quadro no. 06Participação em atividades  

Fonte: Núcleo de Economia e Pesquisa Fecomercio/SC 

 

 Este quadro é bastante relevante para o evento, assim como para o 

turismo local. Fica claro que o Festival de Dança de Joinville é um motivador de 

turstas para a cidade, uma vez que  79,5% dos entrevistados vão à Joinville 

para assistir o Festival, importante evento cultural e prática de Turismo cultural.  

 A pesquisa aponta o impacto econômico do Festival na área de 

comércio e prestação de serviços. Segundo a pesquisa da (FECOMERCIO), 

registra-se impacto em percentual de 68% para o comércio de rua e 32% nos 

Shopping Centers da cidade. 

 Uma das hipóteses para o dado de comércio de rua pode ser a Feira de 

artesanato na Estação Memória e a Feira da Sapatilha, locais estes muito 

procurados pelos participantes do evento, assim como por visitantes que vão à 

Joinville para comprar produtos, na mostra que acontece como uma das 

atividades do Festival de Dança. 

 

  

Atividade 2014 

Assistir o Festival 79,5% 

Participar de cursos 29,8% 

Participar da competição 21,1% 

Participar de apresentações 18,5% 

Dar aulas/treinamento  0,6% 

Outros  9,7% 
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Quadro no. 07– Produtos e serviços de Joinville consumidos pelos turistas
 

 
Fonte: Núcleo de Economia e Pesquisa Fecomercio/SC 

 

 O quadro mostra que vestiário é o bem mais consumido na cidade na 

época do Festival. Estabelecendo uma relação entre o evento e a informação 

que 68% de consumo se dá no comércio de rua, conclui-se que este consumo 

se dá na Feira de Artesanato e na Feira da Sapatilha, uma vez que a mesma 

tem uma quantidade grande de comércio de roupas, voltada para as 

necessidades da dança. 

 Em segundo lugar o impacto econômico se dá na área de Alimentos e 

Bebidas, com 22,40% das respostas.  

 Quadro no. 08–Cidade sede das empresas expositoras na Feira da 
Sapatilha 

 
Fonte: Núcleo de Economia e Pesquisa Fecomercio/SC 
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 Atenta-se no quadro número 08 que 40,8% das empresas expositoras 

da Feira da sapatilha, que comercializam produtos durante o evento são de 

Joinville, um fato importante para o impacto econômico do evento para 

Joinville.  

 O Festival de Dança de Joinville evento é uma das principais atrações 

turísticas de Joinville,o qual pode ser considerado do segmento de turismo 

cultural e por meio da dança divulga a cidade de Joinville como um todo, assim 

como os recursos naturais, industrial, o Turismo Rural e Ecoturismo da cidade 

sem contar a hospitalidade e a nova paisagem visual e sonora da cidade, 

decorrente do Festival. Pode se dizer que a cidade fica contagiada pela dança, 

assim como pela juventude dos participantes.  

Sistema de Turismo: 

Mario Carlos Beni iniciou os estudos da teoria dos Sistemas, no final dos 

anos de 1970, lançando suas publicações a respeito nos anos de 1990, que 

trouxe uma contribuição importante para a área de conhecimento do turismo na 

compreensão de todos os elementos que envolvem o Turismo e como estes se 

relacionam.  

Beni (1990, p.24 e 25) conceituou sistema de Turismo como: 

“[...]o conjunto de procedimentos, doutrinas, ideias ou princípios 
logicamente ordenados e coesos, com intenção de descrever. 
explicar ou dirigir o funcionamento de um todo, teve-se em 
mente situar o turismo. em toda a sua abrangência, 
complexidade e multicausalidade em um esquema sintetizador 
dinâmico que demonstre as combinações multifacetadas de 
forças e energias, sempre em movimento, de modo a produzir 
um modelo referencial Este tem de ser capaz de retratar, até os 
seus limites máximos, a configuração que tenta assumir um fato 
e um fenômeno como o do turismo, tão sujeito a variáveis 
internas e externas que escapam, no momento de análise 
científica, a praticamente quase todo esforço de cristalização 
para se poder estuda-Ias, determiná-Ias e avaliá-Ias. Para tanto, 
relacionou-se uma série de funções inerentes à natureza da 
atividade de turismo, tais como: o conjunto de fatores que geram 
as motivações de viagens e a escolha das áreas de destinação 
turística; deslocamento de indivíduos no contínuo espaço-tempo; 
os equipamentos de transporte oferecidos ao tráfego de 
pessoas; o tempo de permanência na área receptora; a 
disponibilidade e a solicitação não só de equipamentos de 
alojamento hoteleiro e extra-hoteleiro, bem como os 
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equipamentos complementares de alimentação; a 
disponibilidade e a solicitação de equipamentos e instalações de 
recreação e entretenimento; a fruição dos bens de intermediação 
de serviços; e a estrutura e o comportamento de gastos. 
Emergem desse repertório de funções primárias e inerentes à 
atividade funções derivadas, que ampliam e consolidam o 
contexto em que aquela se processa, contidas no ambiente 
natural, cultural, social e econômico, e nas funções de 
organização e operacionalização. A partir dessa base conceituai 
pode-se configurar o diagrama de contexto do Sistema de 
Turismo, que permite visualizar três grandes conjuntos: relações 
ambientais, organização estrutural e ações operacionais, bem 
como seus componentes básicos e as funções primárias 
atuantes em cada um dos conjuntos e em interação no sistema 
total. 

Cada componente desses três conjuntos pode ser 
consideradoum sub-sistema em si, já que apresenta funções 
próprias e específicas,assumindo características 
individualizadas. Essas funções,quando organizadas para 
explicar e justificar o fato e o fenômeno doturismo, já delineiam o 
arcabouço do sistema, com objetivos em si. 
No momento em que se correlaciona a atividade do turismo em 
si, por exemplo, a uma atividade econômica isolada do setor de 
serviços,como transportes, esta passa a integrar o sistema de 
turismo,com um objetivo próprio. Para ilustrar isto, considere-se 
uma empresaaérea que transporta carga elou passageiros de 
uma localidade aoutra, que é um objetivo em si se considerar o 
fluxo de passageirosentre essas localidadeslevando em conta 
variáveis como motivação,gastos, promoção e outras. estar-se-á 
atribuindo a uma funçãopuramente econômica, exógena, a 
qualidade turística, portantoendógena e integrante do sistema. 
 

O Sistema de Turismo de Joinville é composto conforme figura 
no. onde “sua superestrutura, que compreende a política oficial 
de turismo e sua ordenação jurídico-administrativa que se 
manifesta no conjunto de medidas de organização e de 
promoção dos órgãos oficiais e estratégias governamentais que 
interferem no setor de turismo”(Beni, 2004, p.99) 

 A superestrutura de Turismo de Joinville é formada pelo Conselho 

Municipal de Turismo (COMTUR) que tem uma composição paritária entre 

poder público e privado, com representações das lideranças das atividades 

turísticas e acadêmicas de Joinville, e do poder público a Fundação Turística, a 

Secretaria de Integração e desenvolvimento econômico e Fundação Cultural e 

Fundação Municipal do Meio Ambiente. 

 Compreende-se por mercado turístico como o conjunto de relações de 

trocas entre os produtores de turismo aqueles que querem vender e os que 

querem comprar bens e serviços turísticos. 
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 Beni(2004, p.159) considera queOferta turística: 

“podeser concebida como conjunto de recursos naturais e 
culturais que em sua essência, constituem a matéria 
prima da atividade turística porque, na realidade esses 
recursos que provocam afluência de turistas.” 

  

A Oferta turística de Joinville é composta pela oferta turística original, 
ou diferencial, que constitui o fator determinante da demanda para Joinville 

formada pelos Atrativos turísticos naturais: Praia, montanha, manque e 

parques; os Atrativos Turísticos culturais, formados por: Bens tombados 

pelo patrimônio, Museus, Teatros, Patrimônio Arqueológico, Antiga Estação 

Ferroviária, Eventos culturais: Festival de Dança de Joinville, Festa das Flores, 

Festival Brasileiro de Hemerocallis,Joinville Jazz Festival, Festa das Tradições, 

Festa do Tiro, Festa do colono, a Escola do Teatro Bolshoi de Joinville, o 

Artesanato, a Gastronomia, e o Turismo Rural, sendo que Joinville é um dos 

lugares pioneiros em desenvolver este segmento. 

A Oferta Agregada, ou técnica que é composta pelos produtos e 

serviços turísticos de Joinville formada por meios de hospedagem, meios de 

transportes, agências de turismo, serviços de alimentos e bebidas, 

entretenimento e os equipamentos e prestadores de serviços na área de 

eventos. 

A Demanda Turística é a quantidade de bens e serviços que os turistas 

consomem, por um determinado preço, por um determinado período e num 

determinado local. 

No caso de nosso objeto de estudos apresentamos na figura 30   o perfil 

da demanda no período do Festival de Inverno, cujos dados foram extraídos da 

pesquisa da FECOMÉRCIO/SC.  

O componente Infraestrutura é composto pela infraestrutura básica 
urbana que é “aquela que reúne condições básicas de habitabilidade e apoio 

aos equipamentos turísticos .”Beni, 2004, p.126), que em Joinville apresenta 

boas condições, nos principais itens, sendo que a cidade tem 99% de ligações 

com água tratada; 100 % de saneamento básico e 100% de coleta de lixo. 

Dentro deste subsistema encontra-se ainda a infraestrutura básica de acesso 
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composto pelo sistema viário9 Vias municipais, estaduais e federais, as locais, 

de pedestres, ciclovias e de transportes com bom sistema pelos modais 

rodoviário e aéreo e próxima dos portos de São Francisco do Sul (45 Km)16 e 

Itajaí (89 Km) contando com sistema de logística de transportes, denominado 

Porto Seco, onde se armazena produtos em Containers17e se transporta ao 

Porto.   

Figura no.30 – SISTEMA DE TURISMO (SISTUR) DE JOINVILLE 

 

 Segundo (MOESCH,2000,p.9) “O turismo nasceu e se desenvolveu com 

o capitalismo. A cada avanço do capitalismo, há um avanço do turismo.” Na 

cidade de Joinville não foi diferente primeiro houve a expansão das indústrias e 
                                                           
16 Kilometragem por rodovias 
17O container é um recipiente construído de material resistente, destinado a propiciar o 
transporte de mercadorias com segurança, inviolabilidade e rapidez, dotado de dispositivo de 
segurança aduaneira e devendo atender às condições técnicas e de segurança previstas pela 
legislação nacional  disponível em:.>www.novomilenio.inf.br/porto< acessado em 5.6.2015 

http://www.novomilenio.inf.br/porto%3c
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após os anos 1980 os serviços, e conforme vários dados sobre a cidade, o 

Festival de Dança de Joinville, gerou demanda e colocou a cidade num novo 

segmento, o do Turismo Cultural, embora a cidade é muito rica em bens 

culturais, além da dança. 

 Escolher um conceito de Turismo não é uma tarefa fácil, uma vez que 

existem várias definições, controvérsia entre as mesmas, a maioria assume o 

foco econômico, outras técnicas e as holísticas, além de refletirmos sobre o 

dinamismo da atividade turística com a evolução da humanidade que traz 

novas reflexões e novos comportamentos e princípios se fazendo necessário 

acompanhar toda esta evolução, optou-se pelas reflexões de ( 

MOESCH,2000): 

“O turismo é uma combinação complexa de inter-
relacionamentos entre produção e serviços, em cuja composição 
integram-se uma prática social com base cultural, com herança 
histórica, a um meio ambiente diverso, cartografia natural, 
relações sociais de hospitalidade, troca de informações 
interculturais. O somatório desta dinâmica sócio cultural gera um 
fenômeno recheado de objetividade/subjetividade, consumido 
por milhões de pessoas, como síntese: o produto 
turístico.”(MOESCH,2000,p.9) 

 

 Uma das características da atividade turística, é que a atividade produz 

o produto e estes são consumidos, no mesmo local e momento de produção. 

 A mesma autora aborda que os “benefícios originários deste fenômeno 

podem ser verificados na vida econômica, política, cultural e social da 

comunidade.” 

 Fatos estes bem visíveis em Joinville, com os avanços na estrutura 

turística da cidade, o conhecimento de Joinville pela dança, a organização 

política administrativa da cidade com as Fundações: Turística, Cultural e o 

Instituto do Festival de Dança de Joinville, este último que desenvolveu, inovou 

o formato de gestão cultural, dando ao evento o padrão de excelência que se 

apresenta e a participação e vontade política do ex-prefeito, ex-governador e  

atual senador Luiz Henrique da Silveira(PMDB), em levar a Escola do Teatro 

Bolshoi, no Brasil e em Joinville com um caráter inclusivo e de excelência na 

dança, com a missão de “proporcionar formação e cultura por meio do ensino 
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da dança, para que seus alunos tornem-se protagonistas da sociedade”18, 

agregando mais valores ao Festival. 

Por parte dos joenvilenses, constata-se que o festival é fortemente  

estabelecido e reconhecido pelas combinações de inter-relações decorrentes 

do mesmo. 

Apesar de muitas críticas sobre o fator econômico, sabe-se que é muito 

difícil um evento chegar nesta maturidade da 33ª. edição em 2015, acredita-se 

que só foi possível pelas inovações, pela gestão cultural eficiente do mesmo e 

da vontade econômica, social e política da gestão e instância de governança 

do mesmo assim como da população de Joinville. 

Quanto ao Festival de Dança de Joinville compor os atrativos culturais 

da cidade, apresenta-se a seguir outros conceitos de Turismo Cultural, 

elaborados pelos organismos e autores oriundos da área de turismo e breves 

reflexões. 

O ministério do Turismo ao elaborar material sobre segmentação do 

Turismo, em 2008, apresentou o conceito abaixo: 

“Turismo cultural compreende as atividades turísticas relacionadas à 
vivencia do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico 
e cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens 
materiais e imateriais da cultura.” (BRASIL, Ministério do 
Turismo,2008.p.16) 

 Verifica-se no conceito acima os eventos culturais estão inseridos no 

segmento de Turismo Cultural. Cabe aqui considerar que a segmentação de 

mercado sempre é construída com a finalidade de marketing, afim de facilitar 

os aspectos mercadológicos do produto, no caso Turístico Cultural.  

“A expressão turismo cultural encerra carga muito densa de elementos 
diferenciais – o que se pode perceber pelo próprio designativo de seus 
termos componentes: turismo, significando, em sua última análise a 
busca de diferenças; e cultura, representando o código mais profundo 
que revela o modo de ser de uma dada sociedade. 

[...]No turismo cultural a motivação central corresponde à busca de 
conhecimento, busca que envolve satisfação da curiosidade, inclusive a 
relação ao patrimônio humano. 

                                                           
18http://www.escolabolshoi.com.br/ Acessado em 25.03.2015 

http://www.escolabolshoi.com.br/
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[...] A distinção do produto do turismo cultural em relação a outros 
produtos turísticos reside, basicamente, no componente oferta originária 
que é totalmente específica, correspondendo a valores criados pelo 
homem (cultura, tradição, história). “ (AZEVEDO,2002,pag 151 e 152) 

 

 Este último conceito traz os traços de Turismo Cultural do Festival, como 

uma motivação distinta, a busca de conhecimento, a curiosidade de um 

componente simbólico do ser humano que é a dança. 

 Outro ponto a considerar é que a maior parte da demanda, conforme já 

apresentado, vai ao Festival para assistir as apresentações de dança, 

contribuído assim com a somatória do fluxo de turistas para a cidade assim 

como contribuindo com os efeitos econômicos da cidade.  

 De acordo com estudo do Conselho Mundial de Viagens e Turismo 

(WTTC), a atividade turística contribui com 9,2% do PIB no Brasil, que equivale 

a R$ 443,7 bilhões e coloca o Brasil na 6ª. posição mundial,19 portanto Joinville 

segue o curso da importância econômica do Turismo por meio de eventos, 

principalmente o Festival de dança. 

 No estado de Santa Catarina, segundo Plano Catarina20, o turismo 

representa 12,5% do PIB catarinense e a referência ao evento em estudo, 

cujas ações previstas se encontram nas citações sobre Atrativo Turístico 

Intangível. No mesmo documento, quando se trata de posicionamento o 

Festival está inserido dentro de eventos culturais. 

 AUMOND e PAGNONCELLI, (2004,p15), quando descrevem o caso 

Joinville de Planejamento Estratégico apontaram como vocação atual da 

cidade de Joinville, a arte da dança.  

 Getz, (1997, P. 326-327) ressalta que” há um interesse crescente  por 

experiências de lazer e culturais motivadoras de viagens e os festivais 

desempenham papéis significativos numa cidade.” 

 Derret (2006, p.37) afirma que um Festival é um evento especial que 

reconhece um momento único no tempo, com cerimônias e rituais, momento de 

celebração que gera a sensação de efemeridade. 
                                                           
19www.turismo.gov.br – Acessado em 25.03.2015.  
20 Plano Catarina é o plano de Marketing turístico do estado com metas traçadas até 2020. 

http://www.turismo.gov.br/
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O autor aborda ainda que além do festival atrair turistas, ele gera 

entretenimento e recreação para a comunidade local. 

 

HUGHES(2004,p. 96) afirma que: 

os festivais tem como objetivos: compartilhar interesses comuns 
com outros; celebrar uma forma particular de arte, celebrar uma 
determinada cultura, resultando numa combinação de vários 
artisitas diferentes, diversas produções, performances(algumas 
não foram apresentadas ou produzidas em outros lugares; em 
um único lugar(em geral, agradável) que leva a atração de 
audiência para não residentes.  

 

A  seguir passa-se a indicar o uso da imagem da Dança por meio das 

informações turísticas do Estado de Santa Catarina e pela gestão pública de 

Joinville. 

Derret (2006, p.37)Aborda também o poder de mídia que desenvolve 

uma imagem positiva contribuindo com o mercado turístico. 

Derret(2006, p,50) afirma que: 

[...]a publicidade que festivais e eventos podem gerar para uma 
comunidade pode ter não apenas um impacto cumulativo no 
destino, mas também alimentar a imagem e a identidade da 
comunidade, além de criar uma autenticidade atrativa. A fantasia 
criada pelas pessoas com boa experiência de participação num 
festival pode posicionar um destino no mercado de forma a atrair 
outros indivíduos a visita-lo no futuro, podendo esses indivíduos 
permanecer por mais tempo que o evento e explorar outros 
atrativos do local.” 

 Diante deste acúmulo de imagens e da velocidade na geração de 

imagens no mundo digital, vamos pensar na multiplicação de imagens de 

Joinville no período de Festival, lembrando toda juventude presente na cidade 

que fazem desenhos com o corpo por toda parte, o amigo fotografa, o outro 

filma e em tempo real multiplica nas redes sociais.  

 Marcel Sarkis, afirma que “de acordo com estudo da consultoria norte-

americana Qmee, a cada minuto que passa são geradas, em média, 72 horas 
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de vídeo no YouTube, 41 mil posts no Facebook e 3,6 mil fotos no 

Instagram.”21 

 Em Joinville constatamos que as imagens da dança, são contempladas, 

se sobrepõem as coisas da cidade que sempre são fotografadas, filmadas e 

lembradas em no uso das imagens do Festival pelas ações de divulgação do 

turismo motivam a demanda a procurar o destino. 

 No âmbito estadual o turismo é organizado pela Secretaria do Estado de 

Turismo, Cultura e Esporte, com uma pasta para Turismo que é a SANTUR, que tem 

como objetivo fomentar e promover o estado de Santa Catarina. 

Consta que a divulgação de Joinville pelo estado, se encontra dentro de 

uma rota denominada Caminho dos Príncipes, que entre as informações deste 

tem a chamada para Joinville com foco nos casarões tombados e dança. 

Dentro do documento Plano Estadual de Turismo e Desporto, do 

estado de Santa Catarina, decreto 2080/2009 e Lei 13.792/2006, ambas da 

legislação estadual destaca-se a valorização da dança enquanto forma de 

cultura nos itens a seguir: - estímulo ao inventário, registro, desenvolvimento 

e proteção das manifestações culturais catarinenses de caráter imaterial e 

apoio à realização de festivais de dança ou de teatro.  

 A seguir disserta-se sobre as imagens de divulgação do estado de 

Santa Catarina e do município de Joinville com foco na Dança. 

A figura a seguir mostra um folheto distribuído no evento Feira das 

Américas em 2013 e que apresenta diversas imagens de Santa Catarina, mas 

pode-se observar sobre a mesa o folder de Joinville com a imagem de dança, 

chamando atenção para o Festival, para o Bolshoi . 

 

 

                                                           
21Marcel Sarks – disponível em http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/tecnologia/noticia/2013/08/a-
geracao-que-ja-veio-ao-mundo-conectada  Acessado em 07.06.2015. 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/tecnologia/noticia/2013/08/a-geracao-que-ja-veio-ao-mundo-conectada
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/tecnologia/noticia/2013/08/a-geracao-que-ja-veio-ao-mundo-conectada
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Figura no. 22 – Cartão de agradecimento, do Estado de Santa Catarina 
para os visitantes do evento Feira das Américas de 2013,realizada em  São 
Paulo. 

 

Fonte: Fundação de Turismo de Joinville 

A figura a seguir é da capa do folder exposto no stand do estado de 

Santa Catarina, com folheto da Fundação Turística de Joinville, divulgando a 

cidade, durante o evento: Expo Internacional de Turismo realizada pela 

(Associação Brasileira de Agentes de Viagens) ABAV, em  2013, na qual 

encontra-se a imagem de dança, do Escola do Teatro Bolshoi de Joinville.Na 

parte interna do folder a chamada para Joinville é a seguinte:  

“Urbana e rural, com serra e mar: Joinville tem uma 
multiplicidade de atrativos naturais e culturais. Ao mesmo tempo 
em que é importante pelo industrial, a cidade vive o amor a arte 
da dança e do cultivo das flores. Descubra porque Joinville é 
tudo isso e muito mais.”(Fundação Turística de Joinville) 

 Lynch (1959, p.11) já colocava naquela época que: 

“os elementos móveis de uma cidade, especialmente as 
pessoas e suas atividades são tão importantes como suas partes 
físicas e imóveis. Não somos apenas observadores deste 
espetáculo, mas sim parte ativa dele, participando com outros 
num mesmo palco” 
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 A divulgação de Joinville com relação ao Festival de Dança, se dá desta 

forma, chamando para todas as atividades da cidade e usando a imagem da 

dança, levando a ideia do movimento, da experiência 

 Apura-se na chamada que a capa apresenta a dança e está sempre 

presente nos stands do estado de Santa Catarina, em eventos turísticos assim 

como nas informações eletrônicas, do estado e na comunicação interna do 

folder as informações chamam para a Festa das Flores, O Festival de Dança, o 

Bolshoi e para a diversidade geográfica da cidade, conforme apresenta as 

figuras a seguir:.  

Figura no.23. – Folder de Joinville exposto nas Feiras de Turismo 

 
Fonte: Foto da autora 

 

É importante lembrar que a Festa das Flores é o evento mais antigo de 

todos no município de Joinville, realizada desde 1936, declarada Patrimônio 
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Histórico e artístico e Cultural do Estado de Santa Catarina, pela lei estadual 

14.697/2009. 

Figura no.24 – Informações do Interior do Folder de Joinville chamando para os 
eventos de dança, Festa das Flores e a diversidade geográfica de Joinville  

 

 
Fonte Foto da autora 

Figura no. 25 – Cenário do Stand de Santa Catarina no evento (Evento 
Business Show) em São Paulo,  edição de 2014. 

 

Fonte; Foto da autora 
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 Na figura no. 25, já se observa que o mesmo mostra a diversidade do 

Turismo de Santa Catarina, como praias montanhas, foto da Octoberfest de 

Blumenau e no centro a imagem da dança de Joinville. 

 Dando continuidade a análise da apropriação da dança como atrativo 

turístico cultural, apresenta-se na figura a seguir é do guia Turístico de Joinville 

no qual se observa a capa com a imagem de dança, fazendo da mesma o 

elemento motivador do turismo local. Além da imagem a frase “ Você vai se 

apaixonar por esta cidade.” Verifica-se que a mensagem desempenha este 

papel de camada para o destino usando a imagem como símbolo da cidade 

buscando que o conjunto de comunicação, exerça um sentido emocional para 

com a cidade.  

 Figura no. 26 -   Capa do Guia Turístico de Joinville 

 
Fonte ; Material de Turismo da Fundação de Turismo disponível nos postos de 
Informações Turísticas 

 

 Verifica-se que a dança está em todas as comunicações de Joinville, 

assim como na divulgação do Estado de Santa Catarina. 
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 Na divulgação do estado de Santa Catarina de 2015, durante o evento 

World Travel Market Latin America (WTM), de 2015, realizada em São Paulo, o 

estado de Santa Catarina apresentou material ligado ao programa nacional de 

roteiros do Brasil, do Ministério de Turismo, os roteiros turísticos de Santa 

Catarina, divulgando Joinville dentro de um roteiro denominado : Caminho dos 

Príncipes, destacando a arquitetura de São Francisco do Sul e a Escola de 

Teatro Bolshoi, com as imagens de dança.  

 

Figura no.27–  Out door da cidade chamando atenção para dança 

 

Fonte: Foto da autora 

 

 Na imagem anterior que está exposta num out door, exposto nas ruas , diz o 

mundo da dança passa por aqui, chamando atenção para a paisagem humana que se 

forma na época do festival, fortalecendo a motivação pela dança, tornando-a mais 

expressiva aos visitantes no período da realização do evento. 
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Figura no.28- Folder do Joinville  e Região Convention & Visitors Bureau 

 

Fonte: material de divulgação do Joinville e região Convention & Visitors Bureau 

 

 Certifica-se que todo material informativo e de divulgação de Joinville ou 

do estado de Santa Catarina, seja do poder público ou privado quando se 

refere ao município, usa-se com frequência a imagem da dança aliado as 

demais atrações da cidade. 

 A imagem da capa do material informativo do Joinville  Região 

Convention e Visitors Bureauexerce uma polifonia de imagens, sobrepondo a 

dança sobre a arquitetura, e a flor, mostrando que Joinville tem várias 

identidades, colocando uma sobre a outra sem a necessidade de uní-las. 

 Saiad, apud Coelho (2008, p.65) ao escrever sobre identidade cultural, 

faz uma abordagem interessante “ O que me interessa é a identidade múltipla, 

a polifonia de muitas vozes jogando umas contra as outras, sem precisar 

reconciliá-las, fazendo apenas o suficiente para mantê-las  juntas”. Fala esta 

que vem de encontro com a oferta turística original de Joinville. Aquela que 

leva o turista a escolhe-la como destino. 
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 Na figura seguinte nota-se que o carro oficial da Fundação Turística de 

Joinville encontra-se plotado no veículo imagens da cidade com destaque  para 

dança, na parte superior da frente do carro, enquanto atrativo da cidade.  

Figura no.  29    Carro oficial da Fundação Turística de Joinville com imagens 
do Festival  

 

 
Fonte: Foto da autora  

 

 Diante dos dados apresentados extraídos da pesquisa  da 

FECOMÉRCIO/SC, e das imagens apresentadas sobre o Festival de Dança de 

Joinville, a instância de governança de Joinville estabelecida  entre a Fundação 

Cultural, Fundação Turística e Instituto Fundação de Dança de Joinville, 

trabalha em consonância e conclui-se que apesar deste evento não ter sido 

criado em 1983, para Turista ver, além de dar um novo codinome ao município, 

traz uma organização de um evento importante ao Turismo de Joinville, assim 

como para o estado de Santa Catarina e aumenta o leque de oferta  turística 

cultural de Joinville e gera um fluxo de demanda que causou um impacto 

econômico, social e cultural importante e de certo modo forçou a estrutura 

agregada de serviços para a cidade.  

 A publicação Joinville em dados de 2014, publicada pela Fundação 

Instituto de Pesquisa e Planejamento para o desenvolvimento Sustentável, traz 

um dado interessante ao turismo, que 59,12% dos turistas que visitam Joinville 
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procuram a cidade por motivo de Turismo e 40,88% procuram por negócios, 

reforçando a importância do evento estudado ao município. 

Hugles (2004. P.98) coloca que: 

“os festivais têm portanto, mas probabilidade de aumentar a 
divulgação da cidade do que a programação constante, as peças 
e apresentações em teatros, arenas ou salas de concerto, já 
atingem um público muito maior. São capazes de exercer um 
poder de atração considerável e de atrair grande número de 
visitantes para sua plateia. Assim são frequente e ativamente 
promovidos como atrações turísticas, tanto pela organização do 
festival quanto pelos organismos locais.” 

 

 Conforme apresentamos,  consta que o Festival de Dança de Joinville 

trouxe efeitos positivos à cidade de Joinville, novos negócios para a economia 

local, porque criou mais possibilidade turísticas ao local, ampliando o portfólio 

de produtos da cidade, deixando de ser o local de receber o turismo de 

negócios, movimentado pelas indústrias locais, e os turistas que permanecia 

pouco na cidade, nos roteiros rodoviários, presentes na região até o início dos 

anos 1990, mas passa a gerar um fluxo motivados pelo Turismo cultural. Além 

do legado físico que o mesmo já deixou e aumenta a cada ano, aumentou o 

orgulho e espírito da população local.  
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2º - ATO 

Cena 1  – FESTIVAL  

Dançar é muito mais aventurar-se na 

grande viagem do movimento que é a vida”   

Klauss Vianna 

 

Nesta parte do trabalho,apresentamos o embasamento teórico sobre  

Festival, tais como as principaisdefinições, aspectos históricos, a visão de 

alguns autores sobre o assunto e relatamos algumas possibilidades turísticas 

sobre este tipo de evento e focamos no objeto de estudo que é o Festival de 

Dança de Joinville 

Embasamento teórico sobre Festival 

Falassi (1987,p.1 e 2) faz as seguintes considerações a respeito de 

Festival : 

“Um evento, um fenômeno social encontrado em todas as culturas 
humanas. As variações coloridas intensidade dramática e sua 
coreografia dinâmica e aspectos estéticos, símbolos de significados 
profundos dos mesmos. Suas raízes históricas e envolvimento de 
nativos tem sempre atraído atenção de visitantes casuais. Tem atraído 
viajantes, homens de negócio desde o último século alunos de 
disciplinas de religião, antropologia, sociologia, folclore tem se 
preocupado com a descrição e análise e a interpretação da festividade. 
Ainda pequenos esforços de teoria explícita tem devotado esforços para 
definição do termo festival. Como resultado do significado de Festival 
nas ciências sociais é simplesmente tirado da linguagem comum onde o 
termo cobre a constelação de muitos eventos diferentes, sacros e 
profanos, privados e públicos sancionando tradição e introduzindo 
inovações, propondo reprises, nostalgias, prevendo os mais expressivos 
para a sobrevivência dos mais arcaicos estudos folclóricos e celebrando 
os mais altos avanços especulativos experimentos das artes. 

Etmologicamente o termo Festival deriva do latim do termo festum. Mas 
originalmente o latim tem 2 termos para festival: Festum para alegria 
pública e feriapara abstinência do  trabalho. Os dois termos são usados 
no plural que indicam tempo de festivais, incluindo muitos dias e muitos 
eventos” 
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 Verificamos que o termo ainda é pouco estudado criteriosamente e que 

vem evoluindo e sendo incorporado na terminologia, dentro da linguagem 

convencionada pela sociedade.  

Ao buscar a fundamentação para Festival, encontra-se com frequência o 

Festival como um evento de celebração. 

Quanto ao caráter da origem latina festum, da alegria constatamos na 

obra de Jean Duvignald, Festas e Civilizações que as festas sempre estiveram 

presentes nas experiências coletivas, e sempre  marcadas por símbolos que  

abriga a representação de um cenário, casamento, enterro, parada militar. Nas 

cerimônias anuais que contribuem com a “regularização da natureza e 

proporcionam boas colheitas 

Cunha (2003,p.281) define Festival como:  

“Conjunto de eventos artísticos, de natureza cênica, realizado 
em intervalos temporais regulares (anualmente, 
bienalmente),esteja circunscrito a uma expressão determinada 
(cinema, teatro, música, vídeo ou dança) ou congregue formas 
diferenciadas (música, balé, como de Besançon, música erudita, 
balé e teatro, como de Edimburgo. Dança. De maneira mais 
comum o Festival reúne vários artistas, diretores, realizadores e 
produtores, seja para apresentação de obras inéditas, ou para a 
execução ou apresentação de versões relativas a obras já 
conhecidas. Pode ter como objetivos: estar dedicado a um autor, 
apresentar uma categoria: clássica, popular, estar vinculado a 
critérios de julgamento e premiações. 

A prática dos Festivais é bastante remota, tendo se vinculado, na 
Antiguidade, às datas e consagrações religiosas. Assim foram 
por exemplo, os festivais de Osíris, no Egito, de Dionísio, na 
Grécia, ou de Marte, em Roma. Daí também as manifestações 
intrínsecas de canto, de dança e de representações vinculadas 
então àqueles festivais.”  

 Percebe-se no conceito de Cunha, que a característica maior de Festival 

é o conjunto de eventos e ainda que Festival existe desde a Antiguidade, como 

o Festival de Osíris, no Egito, realizado como um festival de reforço a 

divindade, cheio de rituais. Este autor apresenta uma característica propícia ao 

objeto de estudo. 
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 Em nosso objeto de estudos, verificamos uma gama de eventos no 

período de sua realização como: Noite de Abertura, Noite de Gala, Noite dos 

campeões, cursos e oficinas, Seminários de dança, Mostra competitiva, Meia 

Ponta, Dança Comunidade, Palcos Abertos, Rua da Dança, Feira da Sapatilha 

e Visitando os bastidores. 

 Decorrente da nomenclatura dos mesmos, pode-se afirmar que os 

festivais são temáticos. 

 Costa(2014, p.48) escreve que: 

“[...]O festival era um evento anual que encenava o Mito de 
Osíris, onde em uma procissão, os egípcios levavam a estátua 
de Osíris de seu templo construído em Abídos até a sua tumba 
em Peker7 (região localizada ao sul da cidade), sua imagem era 
velada durante a madrugada com diversos rituais performáticos 
e era de fato um louvor à vida e a morte do deus.”22 
 

 De acordo com a autora, verifica-se que os festivais eram destinados a 

reforçar a divindade do faraó assim como apresentava vários rituais 

performáticos. Outro ponto encontrado no artigo é que a relação de poder já se 

fazia presente nos festivais, na Antiguidade. 

 

  Yeoman et al (2006) na introdução do livro gestão de festivais e 

eventos,  afirma que: 

 
“[...]Em âmbito mundial, há um interesse inédito em festivais e 
eventos – em níveis nacional e internacional, em cidades, vilas, 
aldeias e também em áreas rurais e litorâneas. Todos querem 
celebrar sua forma particular de cultura, tradição, diferenças ou 
similaridades com outros. Festivais e eventos podem ajudar a 
promover seu destino e atrair turistas; eles podem ser vistos 
como uma forma de turismo, à qual pode se atrelar prosperidade 
econômica e desenvolvimento. 
[...] As características de festivais e eventos são únicas, 
portanto, não é possível encontrar um modelo padrão adequado 
para todos. Essas características englobam intangibilidade, 
produção, geralmente simultânea ao consumo e perecibilidade. 
[...] O objetivo de festivais e eventos varia; alguns apresentam 
um cunho educacional e de entretenimento, podendo ser 
utilizados para promoção comercial. O papel do patrocínio, em 

                                                           
22 COSTA, Beatriz Moreira da. O Festival de Osiris e a legitimação da monarquia faraônica no Egito 
Antigo, durante reino médio tardio. (1939-1685 A.C. Revista Poder e Cultura p.48. 
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geral é muito importante na definição dos objetivos. Alguns 
eventos estão relacionados com artes, enquanto outros podem 
ter seu foco em outras formas de culturas, como esportes. 
Podem variar de eventos de base local de pequeno porte a 
grandes festivais internacionais.” 
 

 Conforme observamos existe uma gama enorme no formato de festivais 

e constatamos que o Festival de Dança de Joinville, nasceu pequeno, mas já 

com objetivos de intercâmbio com outras localidades, que segundo Albertina 

Tuma, uma das criadoras do evento, a busca do intercâmbio entre os 

profissionais de dança principalmente no que ela chamou eixo São Paulo Rio e 

Belo Horizonte. Hoje o evento já atinge a esfera internacional. Ele tem um 

cunho educativo forte. 

 Neste tipo de evento é sabido que no Brasil quando falamos em Festival 

nos remete aos festivais de música dos anos de 1960.  

 Hoje o Brasil apresenta uma gama enorme de festivais, no geral ligados 

a música, como: Rock In Rio, Planeta Terra, Festival de Verão de Salvador e o 

Tomorrowland que desembarcou da Bélgica para Itu/SP, neste ano. 

 No mesmo foco que o Festival em estudo, encontra-se o Festival de 

Inverno de Campos de Jordão/SP, realizado desde 1970, com expressivo 

cunho educativo; o Festival de Cinema de Gramado/RS, que é realizado desde 

1969. 

 Observamos que os 3 eventos temáticos tem quase o mesmo tempo de 

existência, atravessaram altos e baixos das gestões públicas e políticas 

culturais e se sedimentaram pelo modelo de gestão e objetivos bem definidos. 

 Além destes é importante registrar a Festa de Outubro, a Oktoberfest 

que surgiu no mesmo período, mas focado na etnia germânica de cultura 

popular, mas festivo. 
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Quadro no.  11 – Comparativo entre Festivais Ligados a Cultura 

Festival Ano da 1ª. 
edição 

Público na 
edição de 2014 
em quantidade 
de pessoas 

Período no 
ano de 2014  

Festival de Inverno de Campos 
de Jordão/SP 

1970 81.640 23 5/7 a 03/8  

30 dias  
Festival de Cinema de 
Gramado/RS 

1971 250.000 24 6/8 a 16/8           
10 dias 

 
Festival de Dança de 
Joinville/SC 

1983 200.000 25 23/07 a 02/08    
12 dias 

Oktoberfest de Blumenau/SC 1984 458.55026 9 a 26/10           
18 dias  

Fonte: Elaborado pela autora  

 
 
 
 

O Festival De Dança de Joinville 

O evento que surgiu para ser uma troca de experiências, intercâmbio 

entre bailarinos e outros profissionais da dança se tornou o maior evento de 

dança do planeta, conforme o Guiness Book, de 2005, no capítulo Festivais e 

tradições do mundo moderno. O evento é composto de vários eventos dentro 

do Festival Temático. Além de ser o maior Joinville passa ser a vitrine de 

profissionais de dança de todo país e muitas participações internacionais. 

“O Festival contaminou a cidade com enorme euforia. 
Desde o início mudou os hábitos. O Joinvilense deu de si 
o melhor empenho na organização de dada detalhe do 
evento, começando pela calorosa recepção aos visitantes 
até as entusiasmadíssimas performances nas 
plateias.”(BRAGA,GEHLEN e RUIZ,1998, p.56) 

                                                           
23 Dados extraído do site www.festivalcamposdejordao.org.br 
24 Dados fornecidos pela Secretaria de Turismo local 
25 Dados fornecidos pelo Instituto Festival de Dança de Joinville 
26 Dados extraídos do site www.oktoberfestblumenau.com.br 

http://www.festivalcamposdejordao.org.br/
http://www.oktoberfestblumenau.com.br/
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Joinville que tem o 1º. Codinome de cidade dos príncipes, depois cidade 

das flores, cidade industrial, a Manchester Brasileira, a cidade das bicicletas, 

para  cidade da dança, porque em cada local possível tem um ícone de dança, 

mudando assim  a paisagem da cidade. 

“Uma das maiores dificuldades do 1º. Festival de dança 
de Joinville era o de dar acomodação aos grupos 
concorrentes. Aos que não podiam pagar hospedagem 
num hotel, o evento fornecia alojamentos improvisados, 
na Casa da Cultura da cidade. Nas noites frias de julho, o 
desconforto do alojamento sempre foi um dos graves 
problemas. Já então começou a marcar outra faceta, que 
haveria de marcar o Festival de Joinville: Muitas famílias 
da cidade num gesto deboas vindas, abriram suas casas 
para gratuitamente hospedar bailarinos, dando-lhes toda 
atenção, como se fossem parentes. Outro tabu estava 
quebrado. Pois ao acolher em casa , de forma voluntária, 
uma pessoa estranha, o joinvilense abria exceção em 
uma característica tão germânica, que é da casa 
exclusiva para família, quase nunca aberta para estranho. 
Isso mostra o envolvimento com que a comunidade 
acolheu o festival.[...]A hospitalidade joinvilense foi assim, 
um requisito básico para o desenvolvimento do vitorioso 
festival.” (BRAGA,GEHLEN e RUIZ,1998, p. 58) 

 Este registro da obra que comemorava os quinze anos de Festival, 

aponta alguns fatos importantes ao sucesso do evento: Primeiro o 

envolvimento da comunidade, o comprometimento da comunidade local para 

que o evento acontecesse, a hospitalidade do povo de Joinville, depois o 

problema com hospedagem que até hoje tem uma demanda maior que a oferta 

e os alojamentos aos participantes com menor condições econômicas de se 

instalar nos alojamentos e dos incômodos devido a condição climática de 

Joinville, no mês de julho, quando e  onde se faz muito frio.No mesmo registro 

do evento encontra-se a afirmação de uma das professoras, Jô Brasca Negrão 

que nos mostra as raízes do sucesso do Festival:[...] “A cidade tem um perfil 

parecido com a dança, é disciplinada, organizada, limpa, clara inteligente.”   
(BRAGA,GEHLEN e RUIZ,1998, p.59) 

 Esta afirmação mostra que os ingredientes: disciplina e organização que 

estão presentes no planejamento, regulamento do festival, engajamento da 

gestão pública municipal e estadual, a participação da iniciativa privada são 

fundamentais para se alcançar uma história de 32 edições ininterruptas. 
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 O Festival de Dança de Joinville acontece anualmente, sempre no mês 

de julho,reúne estudantes de dança de diversos gêneros e modalidades,de 

todo país, que além dos espetáculos transformou-se um fórum de discussões 

buscando sempre soluções para melhoria do ensino da dança, assim como 

confere aos participantes uma credibilidade. 

“[...] o grupo que é admitido no Festival de  
Joinville, quando retorna às suas cidades de 
origem, costuma exibir, na fachada da escola uma 
faixa bem grande dizendo “Primeiro lugar no 
Festival de Joinville, “Segundo lugar, etc” ou até 
mesmo um simples “Participamos do Festival de 
Joinville.” Apresentar-se em Joinville já é uma 
espécie de prêmio.”(BRAGA,GEHLEN e 
RUIZ,1998, p.72) 

 Desde 1989, o evento assumiu o caráter empresarial, apesar de até 

então ser realizado pela Fundação Cultural de Joinville e prefeitura, desde esta 

data passa a ser administrado dentro deste profissionalismo, com captação de 

patrocínios por cota, assumindo cada vez mais sua sustentabilidade 

econômica. 

O Festival acontece na Arena do Centreventos Cau Hausen, que é uma 

arena multiuso, onde acontecem as apresentações, ao lado, no Expocentro 

Edmundo Doubrawa, onde acontece a Feira da Sapatilha e os cursos 

acontecem na escola Bolshoi, algumas apresentações e o Seminário de Dança 

acontece no Teatro Juarez Machado. Os palcos abertos acontecem por toda 

parte da cidade de Joinville, no palco da Feira da Sapatilha, nas praças, em 

hospitais, presídio, Shopping Centers, presídio e a Cultura Urbana se 

apresenta na Escola Básica Germano Timm, com batalhas e duelos, 27 uma 

mistura da cultura hip hop28 -DJs, MCs, B.Boys, B.Girls29 

Para muitos coreógrafos, bailarinos, diretores de Companhias de dança 

o Festival passou a ser uma vitrine da dança, um trampolim, para o mundo, 

                                                           
27 Titulo das disputas realizadas por dançarinos e pelos MC (Mestres  de Cerimônia, uma espécie de 
porta voz, que narra com articulações de rimas. In Guia 2013 do Festival de dança de Joinville. 
28 Movimento cultural artístico formado por elementos básicos: o Rap(ou mc),o breakdance(estilo de 
dança de rua),o DJ (artista que seleciona e roda as composições) e o Graffiti do MUBE/SP. In:Guia 2013 
do Festival de dança de Joinville. 
29 Dançarinos. 
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passar no palco de Joinville é se preparar para alcançar voos mais altos e 

longínquos. 

Toda organização do evento é de responsabilidade do Instituto Festival 

de Dança de Joinville, que se trata de uma Associação civil, com personalidade 

jurídica de direito provado, onde o objetivo principal é organizar o Festival de 

dança. 

O Instituto traçou como Missão:Promover a dança como expressão 

artística e contribuir para a difusão cultural e o desenvolvimento regional e 

como Visão:Valorizar a apreciação, a criação, a educação e a prática da dança 

e estimular as novas linguagens. 

Segundo presidente do Festival para o ano de 2015, evento apresentou 

um orçamento de R$4.500.000,00. 

Conforme Programa Nacional de Apoio a Cultura (PRONAC) 

número1412127, o Ministério da cultura aprovou o valor de R$ 3.501,502,50, 

por meio do Sistema de Apoio as Leis de Incentivo da Cultura (SELIC), para a 

edição de 2015. 

Em 2014 o evento apresentou um orçamento de R$4.600.000,00, sendo 

que este valor vem diminuindo pela racionalização e organização do 

mesmo.Segundo informações de Ely Diniz, deste montante R$ 1.500.000, vem 

do Estado de Santa Catarina, da Secretaria do Estado de Turismo, Cultura e 

Esportes, do Fundo Cultural (FUNCULTURAL) e o restante de captação de 

patrocínios, por meio das Leis de Incentivo, receitas oriundas de cursos, 

bilheteria dos espetáculos, recursos oriundo dos sócios mais do Festival de 

Dança de Joinville. 

O ano de 2013 teve um orçamento de R$4.800.000,00 e no ano de 2012 

R$ 5.000.000,00. Segundo presidente do Instituto Festival de dança o 

orçamento do Festival de dança de Joinville representa um terço do orçamento 

das escolas de samba do Rio de Janeiro. 
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A prefeitura de Joinville cedeu espaço até o ano de 2010, a partir de 

2011, o Instituto Festival de Dança de Joinville paga o aluguel do mesmo. 

A organização do evento é complexa, ao encerrar uma edição a do ano 

seguinte já está planejada e em andamento, pois se faz necessário um 

planejamento com 2 anos de antecedência. 

Ao se questionar o presidente, sobre críticas de que o evento tomou 

caráter capitalista, o mesmo responde que a ideia é que a gestão do Festival  

ande cada vez com mais autonomia financeira, para manter o nível de 

qualidade alcançado. 

Em 2013 o Festival se expandiu para os municípios de Blumenau, 

Jaraguá do Sul e Pomerode. 

No final do mesmo, no período de 2 a 4 de agosto, o evento 

desembarcou na capital paulista em, onde reapresentou a Conferência 

Dançada com a bailarina, Cecilia Kerche, bailarina do Teatro Municipal do Rio 

de Janeiro, intitulada a embaixatriz da dança, pela UNESCO,no Itaú Cultural de 

São Paulo onde a artista apresentou toda preparação de uma bailarina e 

desenvolveu estudo sobre 3 personagens: Aurora, de A Bela Adormecida, Kitri 

de D. Quixote e Gisele, acompanhada pelo pianista Eduardo Boechat, da 

Escola do Teatro Bolshoi do Brasil, no dia 4 de agosto, finalizando a atividade 

se deu a representação da noite dos Campeões, que reúne destaques da 

Mostra Competitiva, em seus diversos gêneros. 

Diante desta expansão nota-se que o Festival de Dança de Joinville está 

se apresentando em outras cidades do estado de Santa Catarina e em São 

Paulo. 

O presidente do Instituto Festival de Dança de Joinville, afirma que” o 

que importa é que a cada ano o Festival contribui com mais gente qualificada e 

que é preciso todo cuidado com a organização do mesmo porque os olhos 

estão em Joinville, por isso é preciso dedicação, amor no que faz e que é uma 
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responsabilidade para o Instituto, para a cidade de Joinville e para o estado de 

Santa Catarina.”30 

Outro segredo do desenvolvimento do Festival é o Regulamento de 

todas as atividades apresentadas no Festival e sua constante atualização, 

sempre publicado com antecedência no site do evento. Conta também com um 

jurado de altíssimo nível de qualificação e competência, vindo de vários lugares 

do país. 

“Os critérios para julgar são vários. Mas a dança clássica por 

exemplo tem um padrão a ser seguido. O membro do júri terá 

que ser um bom conhecedor do repertório,[...] 0 discernir 

diferentes escolas, estilos, conhecer diversas montagens. O balé 

clássico exige fidelidade coreográfica, é imperioso conhecer os 

passos, e o bailarino há de ter domínio amplo dessas exigências. 

[..] O júri é quase um guardião desta qualidade técnica . [...] 

Cobra-se também o figurino.” ( (BRAGA,GEHLEN e RUIZ,1998, 

p.40 e 41) 

Um aspecto importante do Festival é a democratização da dança, 

porque ela une do popular, da rua ao clássico, das diversasmodalidades de 

Cultura urbana. 

A chamada do guia do Festival de 2013, apresentada pelo presidente do 

Festival usou o slogan: O mundo da dança é todo seu” com a introdução: 

“A arte é democrática. E a arte da dança não poderia ser 
diferente. Ao visitar o Festival de dança de Joinville, todo têm a 
certeza de que movimentar o corpo ao som de uma música pode 
produzir além de bem estar – verdadeiros espetáculos.”31 

O sucesso do evento trouxe desenvolvimento para a cidade, na área de 

comércio, na construção dos Shopping Centers, casas noturnas, rede hoteleira, 

enfim nos principais serviços de Joinville. 

                                                           
30 Entrevista dada em 14.03.2014. 
31 Guia 2013 do Festival de dança d Joinville 
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A obra, Palco da Sagração traz logo no início dos relatos do evento que 

o festival muda a paisagem da cidade que:  

“até 1983 era conhecida como cidade das flores e dos príncipes 
e que passa ser a cidade com Onoricas, Quitérias e Basilios, 
Valquirias Dianas e Auroras, corsários e ondinas, faunos e 
dríadae, príncipes e princesas, personagens que reinam o 
mundo do balé e que de repente tomam a cidade por um 
período”. (GEHLEN e BRAGA, 2012,p.215) 

 Apresentamos a seguir os principais fatos que marcaram a história do 

evento, tornando Joinville um destino turístico cultural, criando uma nova 

identidade para a cidade de Joinville, completando um leque de múltiplas 

identidades, tornando uma cidade polifônica de muitas vozes, da nobreza da 

cidade dos príncipes, dos imigrantes alemães, da cidade das Flores, dos 

migrantes que foram para as industrias, da cidade das bicicletas e hoje a 

cidade da dança. 

 Verificamos que a imagem da dança já gerou boas publicações sobre a 

cidade, em tempos de mídia digital, gera uma infinidade de imagens de 

Joinville e o mais importante contribuiu para o orgulho do cidadão de Joinville e 

principalmente pelo entrelaçamento do Festival com muitas atividades de 

Joinville. 

 Passa-se a seguir para apresentação dos principais fatos do evento, 

este que é um evento brasileiro que tem dados desde sua primeira edição, 

resgata-se neste histórico os fatos gerais e marcantes de 1983 a 2014, e 

alguns dados de 2015. 

Histórico do Festival de Dança de Joinville 

 O evento nasceu em 1983,idealizado pelo bailarino colombiano, Carlos 

Tafur, que dirigia a principal escola de ballet da cidade e pela artista plástica 

Albertina Ferraz Tuma, que era a diretora da Casa da Cultura de Joinville, 

pensado como um evento pequeno, cultural com  objetivo traçado em criar 

um encontro com apresentações e troca de experiências e promover a 

dança. 
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Transcrevo a seguir pontos abordados por Albertina Tuma, a criadora do 

Festival de Dança de Joinville, também chamada de a mãe do evento: 

Albertina Tuma, catarinense, formada em Artes Plásticas, foi professora, 

criou em Joinville, a escola de Arte para criança e depois dirigiu a casa da 

Cultura. A criadora, mãe do Festival de Dança tem uma relação muito forte com 

a Arte, em entrevista realizada em Joinville, que me foi muito atenciosa, relatou 

vários pontos sobre sua ligação com a arte e com a cultura. Afirmou 

quesempre acreditou no poder da arte, da cultura, quando criou a escola de 

arte tinha como objetivo “Educar a criança pela arte.” 

Relata que “no início dos anos 1980 criou o Salão de Arte Jovem, depois 

o Salão Latino Americano de cerâmica artística que foi um sucesso, veio gente 

de todo Brasil. Nesse momento, Carlos Tafur entra em sua sala e diz “Vamos 

fazer uma amostra de dança, ou um intercâmbio em dezembro” e após 

reflexões sobre o cronograma decidem realizar em Julho.” 

Afirma que “o Festival de Dança nasceu sob o signo do sucesso, quando 

Albertina Tuma decidiu realizar o festival, pensou em realiza-lo sob a tônica de 

receber bem as pessoas. Relata que vieram mais de 600 bailarinos, uma 

loucura, afirma.  

Tuma, fala que o Festival nasceu sob o signo do sucesso porque sempre 

foi realizado com muito profissionalismo e que em 1983, Joinville teve uma de 

suas piores cheias e os bailarinos premiados, mesmo os que chegaram com 

muita dificuldade, doaram o dinheiro do prêmio aos desabrigados da cidade, 

pela cheia.” 

Lembra que” em 1983 Joinville não tinha hotéis, que grande parte da 

população ainda era constituída de descendentes de alemães e eles abriram a 

porta de suas casas para receber os participantes.” [...] O  ano de 1983 foi um 

divisor de águas para Joinville que a partir da primeira edição a equipe foi 

melhorando a cada ano, foi tomando o caráter inclusivo, foi inserindo todas as 

danças, pensando nos figurinos. [...] Se criou as bancas julgadoras, com 

profissionais de cada categoria.” 
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Fala que em 1985, Carlos Tafur, volta para Colômbia e que neste 

momento se cria a comissão central organizadora do evento e o pensamento 

era Isso não pode parar” 

Albertina Tuma tem como lema que “a arte faz as pessoas mais felizes”, 

hoje ela é produtora cultural em Joinville, continua ligadíssima na cultura, que 

corre em suas veias, é uma profissional muito culta, preparada para atuar na 

área cultural e Joinville só tem a agradecer a profissional que plantou a 

primeira semente em 1983 e colhe bons frutos há 32 anos.  

Após entrevista, com a criadora do evento, conclui-se que o Festival 

sempre foi tratado com profissionalismo e muita relação afetiva com o mesmo. 

O prefeito de Joinville era o falecido senador Luiz Henrique da Silveira, 

junto com Miraci Dereti, que era o presidente da Fundação Cultural de Joinville, 

apoiaram integralmente o evento e idealizaram um festival de dança, que 

colocasse Joinville entre os destinos de   cultura do país, seguindo o exemplo 

do Festival de Cinema de Gramado. 

O primeiro festival foi realizado na Sociedade Harmonia Lyra, clube 

tradicional da cidade, um edifício histórico da cidade, que foi construído no 

início do século passado por um sistema de mutirão pela comunidade, para 

receber conjuntos de canto lírico, a maioria vindos da Alemanha e foi o palco 

da primeira edição do evento e que já trazia consigo o espírito do joinvilense de 

dar de si o melhor empenho em prol da cultura. Em 1983 já mostrou uma 

vontade de fazer cultura no Brasil.  

Profissionais de todo país, seduzidos pela possibilidade de 

construir um grande palco de dança. 

“No primeiro festival de Dança de Joinville quase tudo que existia na 

cidade transformou-se magicamente, em palco e plateia, para, para a grande 

sagração da juventude"32. ((BRAGA,GEHLEN e RUIZ,1998, p.36) 

 
                                                           
32 GEHLEN,Joel; BRAGA,Suzana. Palco da Sagração, Joinville,pag215 
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Figura no. 42– Fachada Clube Harmonia Lyra de Joinville 

 

Fonte: Foto da autora 
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Figura no. 43– Palco do Clube Lyra onde se realizou o 1º. Festival de Dança 
de Joinville 

 
Fonte: Foto da autora 

 

Na data do festival de 1983, foi a época das enchentes que inundaram 

várias cidades do Vale do Itajaí, inclusive Joinville, que contabilizava quase 100 

mil desabrigados, mais de mil casas destruídas, 14 mortes e dez municípios 

em estado de calamidade pública ou de emergência, muitos deles isolados, 

sem comunicação e sem água potável, derrubou barreiras, bloqueou estradas, 

interditou pontes dificultando o acesso à cidade dificultando a chegada de 

muitos grupos ao Festival. 

A enchente afetou todo o vale de do Rio Itajaí, deixando as cidades 

debaixo d’água, devastadas pela água e pela lama. 

Os prêmios recebidos em dinheiro pelos bailarinos foram doados pelos 

mesmos às vítimas da enchente. Ou seja o evento já nasceu com caráter 

social. 
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De acordo com relatos de Gehlen & Braga(2012), desde a primeira 

edição do festival já aconteceu uma polifonia cultural no evento, onde os 

artistas plásticos saíram pelas ruas desenhando e pintando motivos de dança. 

Nos registros da 1ª. Edição do evento, constata-se que o número de 

pessoas que trabalharam para montar o festival era de 12 pessoas e 500 

voluntários que trabalhavam no evento recebendo em troca apenas um 

sanduiche. 

Um ponto importante a destacar é que desde a 1ª edição constata-se 

que além da preocupação com o preparo para a dança o evento já oferecia 

formação teórica, numa preocupação com a formação intelectual aos 

bailarinos. 

Quanto aos aspectos quantitativos registra-se a presença de 40 grupos 

e 400 bailarinos e na noite de encerramento um público de 1.300 pessoas.  

Segundo jornal da região, A Notícia, de 11/06/2013, o orçamento do 1 º 

Festival de Dança de Joinville foi de cerca de 4 milhões de cruzeiros. Este valor 

corrigido significaria, em valores de hoje, R$ 53.110,19. 

Conforme figura no. 44, verifica-se que desde a primeira edição o 

Festival apresentou várias modalidades de  dança conforme chamada do 

cartaz: clássica, moderno e Popular. Verifica-se que desde a primeira edição já 

exerce a polifonia, no sentido de várias modalidades, acrescido de música, 

cenários, iluminação.O cartaz da primeira edição do evento foi   criado e 

assinado   pelo joinvilense Hamilton Machado (1949-1992).Como se observa, 

na primeira edição do evento este tinha a duração de 5 dias. 

O Festival de Dança de Joinville segue com esta tradição de usar 

artistas catarinenses para desenhar os cartazes e demais materiais do evento, 

como guias, brindes, camisetas, etc.  
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Figura no.44    – Cartaz da 1ª. Edição do Festival

 

Fonte www.google.com.br -  Acessado em 06.03.2013  

Devido ao sucesso e aumento da demanda de profissionais de dança, a 

2ª. edição do evento, passou a ser realizado no Ginásio Ivan Rodrigues,no 

período entre 7 a 13 de julho, onde foi improvisado um palco com adaptações e 

muita carência técnica no espaço com a duração de sete dias. O espaço exigiu 

inúmeras adaptações. 

“Filhas da realeza, acostumada a espaços finos, nobres e 
afetados, a dança de repente encontra-se numa arena pagã.. [...] 
O local sempre exigia adaptações ditadas pela falta de espaço e 
pelo sem número de carências técnicas.” (BRAGA, 1998, p.65) 

A partir desta edição o festival passou a ter uma noite de abertura 

sempre com uma renomada companhia de dança convidada. Neste ano a noite 

http://www.google.com.br/
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contou com o Balé do Teatro Guaíra, de Curitiba, que apresentou O Grande 

Circo Mágico. 

O terceiroFestival, realizado em 1985, trouxe um maior número de 

manifestações culturais paralelas, já concretizando a polifonia cultural no 

Festival, formada por artes plásticas, fotos, figurinos, camisetas. Na mesma 

edição foram organizados dois bailes o da Sapatilha e o da Liga, feitos para 

reunir a comunidade e os bailarinos numa mesma dança. 

Nesta edição do Festival, já se ofertou aulas de dança, aumentando 

mais um dia e a grande novidade foram as apresentações de dança em palcos 

montados em empresas da cidade. 

Em 1986, o evento se transformou no palco da dança brasileira, com 

169 grupos e cerca de 6.000 participantes,ofereceu 21 cursos ministrados por 

vários professores renomados, de vários estados brasileiros e da Argentina, 

dando força a parte didática do Festival. A novidade desta edição foi a divisão 

das apresentações por modalidades: moderno, jazz,clássico e folclore. As 

apresentações acontecem também nas praças da cidade. 

 Na mesma edição o evento reuniu 80 obras de artistas locais 

interpretando a dança em diversas linguagens plásticas e o cinema da cidade 

passou a apresentar sessões com filmes relacionados a dança. Neste ano se 

deu a saída do idealizador do evento, que decidiu abrir sua própria escola de 

dança e trilhar seus próprios caminhos. 

A 5ª. Edição, de 1987, passou por várias mudanças, adequando melhor 

o evento, tais como: como, estipulando tempo máximo de apresentação por 

grupo, reduziu-se o número de grupos, de 169 para 113. Neste Ano Ana 

Botafogo estreia nos palcos de Joinville. 

No mesmo ano a comissão organizadora já começou trabalhar 6 meses 

antes do evento, e o evento contava com 450 colaboradores voluntários. 
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 Outro aspecto apontado nesta edição do festival foi a relevância 

social, com coreografias ressaltando: drogas, liberdade e a reforma agrária, 

temas em pauta no ano de 1987. 

 A polifonia cultural aconteceu nesta 5ª.edição com a interação de 

linguagens artísticas entre artistas plásticos, com exposições de obras de 

cerâmica, desenho, fotografia que trabalharam em torno da linguagem da 

dança. 

O auge deste Festival foi a participação da bailarina Ana Botafogo, que 

estava no auge de sua carreira e que o evento conta com esse papel de 

colocar os estudantes frente a frente, trocarem ideias, estabelecerem diálogos 

em prol da profissão e até dançar no mesmo palco. 

Figura no. 45 - Ana Botafogo e Jair Moraes em La Bayadére em 1987. 

 

Fonte: In BRAGA,Suzana; GEHLEN,Joel e RUIZ,Paulo. 15 anos de dança. Festival de 
Joinville, pag.94 

“Ana, era então uma estrela nacional no auge da fama, 
venerada por aquelas milhares de estudantes de dança, 
que se concentravam em Joinville, passou pelo festival 
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como um furacão. Por onde ela andava, no saguão do 
hotel ou nos ensaios era acompanhada por um cortejo de 
admiradoras, meninas que sonhavam, um dia, ser Ana na 
vida.” (BRAGA, GEHLEN, e RUIZ,11198, p.92) 

Em 1988, comemorou-se cem anos da Abolição dos Escravos e da Lei 

Áurea e em homenagem o Grupo Raça apresentou na noite de abertura o 

espetáculo “Lamento dos escravos”, com música tema criada pelo maestro 

Tibor Reisner, da Orquestra Sinfônica Harmonia Lyra, de Joinville. Foi a 

primeira vez que o Festival teve a orquestra de Joinville tocando ao vivo para o 

Festival. O espetáculo teve 45 músicos, membros de escolas de samba de 

Joinville e 29 bailarinos do Grupo Raça. 

Albertina Tuma em depoimento para o documentário “A influência do 

Maestro Reisner” conta que foi um momento inesquecível para o Festival de 

Dança de Joinville, para a Orquestra da Harmonia Lyra, para o maestro e para 

todos que tiveram a sorte de assistir aquele espetáculo.” 

Encontra-se nos registros da edição de 1988, que o Festival lota a 

cidade, a oferta de hospedagem não supre a demanda e que Joinville possuía 

uma oferta de 1600 leitos de hotéis para 20.000 visitantes, ocasionando que 

muitos participantes só conseguiram se hospedar em cidades vizinhas. 

O evento de 1989, que teve início em 14 de julho, dia de comemoração 

do bicentenário da Revolução Francesa e foi a primeira vez que trouxe atração 

internacional ao Festival e o mesmo ganha dimensão junto a mídia e a 

internacionalização do evento. 

A Administração do evento passou por várias mudanças em 1989, os 

patrocínios foram captados em sistema de cotas, de forma que garantiram os 

custos do evento, dando retorno aos investidores e aumentando o caráter 

profissional do festival. 

Esta edição foi marcada como ano em que surgiram as primeiras críticas 

ao mercantilismo do evento, mas este ano também foi marcado, com aspectos 

administrativos, fazendo com que o Festival de Dança se tornasse auto 
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sustentável no aspecto financeiros, assim como a organização traçou como 

meta transformar  o Festival como um grande Megaevento. 

Embora o temo Megaevento é usado para eventos esportivos, mas o 

mesmo tem que deixar um legado para a comunidade e o Festival de Dança de 

Joinville deixa muitos legados para Joinville, a construção de espaços para o 

Festival, que fica para outros tipos de evento durante o ano, ser responsável 

pela credibilidade à Joinville pela implantação da Escola de Teatro Bolshoi, no 

Brasil e na cidade de Joinville, o desenvolvimento da oferta técnica para 

Turismo, contribuindo assim com o desenvolvimento do município. 

“Megaevento: evento de lazer e turismo em larga 

escala, como os jogos Olímpicos ou as Feiras 

Mundiais. Geralmente é de curta duração, com 

consequências de longa duração para as cidades 

que a sediam. Está associado à criação de 

infraestrutura e comodidades para o evento. (...) 

Um megaevento, se bem sucedido , projeta nova 

(ou talvez renovada) e persistente imagem 

positiva da cidade sede por meio da mídia 

nacional e internacional. (MATIAS, 2013, p.121 

e 122) 

 Apesar de não ser tão adequadamente técnico conceitual, pode-se 

concordar que o Festival de dança de Joinville, tornou-se um Megaevento, 

acrescentando ao município o codinome, Cidade da dança e incluindo a cidade 

em toda referência de dança do país e do mundo, gerando notícias e imagens 

à Joinville e principalmente pelo legado que foi construindo ao longo dos 33 

anos de realização do evento na cidade de Joinville. 

A novidade deste ano de 1989 foi o projeto de popularização da dança, 

onde surgiu o palco volante, montado em cima de um caminhão que levava os 

bailarinos a se apresentar nas indústrias de Joinville, quando a maior parte dos 

operários assistiam um Ballet pela primeira vez em horário compatível com a 

jornada de trabalho, proporcionando a oportunidade de descobrirem a arte que 

deu novo codinome à cidade. 
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“Uma das primeiras apresentações do gênero realizou-se 
no pátio da Fundição Tupy. [...] O acontecimento foi 
prestigiado pela presença de personalidades como o 
artista plástico Juarez Machado, das bailarinas Cecília 
Kerche e Ana Botafogo. O espetáculo deu-se na hora do 
almoço e o ponto máximo foi a apresentação de Ana 
Botafogo e Marcelo Misailides. Depois desta 
apresentação, Ana Botafogo declarou ter sido gratificada 
por ver aquela pequena multidão de homens 
trabalhadores de macacão, sujos de fumaça do trabalho 
na fundição, usando capacete, todos assistindo dança 
clássica pela primeira vez na vida com uma atenção, que 
mesmo num auditório, ela não encontrava tanta 
felicidade.Eram os operários que acompanhavam a 
dança com tanta sensibilidade.       Um deles depois do 
espetáculo, falou para a Tv: Agora compreendo porque 
minha filha quer tanto ir ao festival de dança.” (BRAGA, 
GEHLEN e RUIZ,1998,p.138) 

 

 

Figura no. 46  Palco do Festival na Fábrica 

 

Fonte: In BRAGA,Suzana; GEHLEN,Joel e RUIZ,Paulo. 
15 anos de dança. Festival de Joinville, pag.78 



107 
 

 Verifica-se aqui vários aspectos sobre o festival: A inclusão de 

trabalhadores no público de dança clássica, “o artista indo aonde o povo está”, a 

formação de novos públicos para esta arte que é tão elitizada, a sensibilização tanto 

do artista como do trabalhador, a retribuição do artista aos trabalhadores de uma das 

empresas patrocinadoras do evento, aumentar o comprometimento, a ligação do povo 

para com o evento. 

Depois da indústria o projeto levou a ideia para instituições assistenciais, 

como asilos, orfanatos, comunidades carentes, hospitais e presídios. Também 

neste ano foram lançados livros de dança, e um concurso de fotografia, durante 

o festival, ampliando assim a polifonia cultural em torno da dança. 

Neste mesmo ano se dá a apresentação da bailarina Cecilia Kerche, 

marcado como um encontro memorável entre a bailarina e o público de 

Joinville. 

 

Figura no.   47-  Cecilia Kerche, 1989.                                                                                                                                                                  

 

Fonte:http://wp.clicrbs.com.br/atlantidajoinville/tag/30-anos-em-30-dias. 
Acessado em 09.03.2014  
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 Nesta 7ª. edição do Festival, o mesmo contou com lançamento de 

muitos livros de dança, tais como: Carmem e outras histórias do ballet, de 

Luiza Lagoas; A dança no Brasil de Antonio José Faro; Ballet, arte,técnica e 

interpretação de Dalal Achacar; A dança teatral no Brasil, de Eduardo Sucena; 

Dicionário de balé e música de Luis Paulo Horta e Antonio José Faro. 

No mesmo ano ocorreu um concurso de fotografia, com fotos sobre o 

festival e a exposição do artista plástico Luis Carlos Schanke. Eventos que dão 

a característica de polifonia cultural no sentido dediversos tipos de linguagens 

de arte num só Festival, acontecendo simultaneamente. 

O ano de 1990, foi um ano difícil para o evento, em função do panorama 

econômico gerado pelo governo Collor, que além dos problemas financeiros já 

conhecidos, extinguiu órgãos culturais e suspendeu a lei Sarney, de incentivo a 

cultura, decorrente destes problemas o festival esteve ameaçado. O mesmo 

teve que cortar custos, contar com a colaboração de voluntários, funcionários e 

ajuda do governo do estado de Santa Catarina, prefeitura local, apoio dos 

hoteleiros locais e ajuda de algumas indústrias. Apesar do panorama 

apresentado o corte serviu para eliminar exageros e passar para um 

refinamento nas apresentações. Consta-se que a população sempre esteve 

presente e participativa no Festival de Dança de Joinville, segundo declarações 

do presidente do Instituto Festival de Dança de Joinville. 

Decorrente do desastre inconsequente causado pelo presidente Collor, 

neste ano o Festival, ameaça seu caráter empresarial e volta a contar com 

trabalho voluntário da população. 

“[...] Muitos patrocinadores habituais se afastaram, mas 
surgiram outros para socorrê-lo, com destaque a Boite 
Rariah, o Clube dos dirigentes Lojistas e o Clube dos 
hotéis. A Boite Rariah desenvolveu uma forma de 
patrocínio curiosa. Todas as 5ª.s feiras durante os meses 
que antecedem o evento criou uma noitada chamada 
“Aguardando o Festival” e ali anagariaram fundos para o 
evento. Em contrapartida vários bailarinos dançaram, 
fizeram performances na Boite.” (BRAGA,GEHLEN, 
RUIZ, 1998, p.154) 
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Nesta edição também se deu a reformulação do regulamento do evento, 

como principal mudança aumento de nota para sete para o grupo ter o direito 

de retornar no ano seguinte.  

Neste ano também acontece a polifonia cultural, que além das diversas 

modalidades se dá mais uma vez a interação de várias linguagens artísticas 

como: A exposição “ A dança no universo” realizada em conjunto pelo SESC e 

Centro Franco- Brasileiro de Documentação Técnica-científica, com 28 painéis 

com fotos de corpos celestes.Esta exposição foi acompanhada por vídeos e 

filmes e a mesma percorreu vários países. 

Aconteceu ainda a exposição “Movemente/Movimento/Movimento” 

montada pelo grupo Barro em Expressão, de Joinville. 

A 9ª. edição do evento, em 1991, foi marcada pela qualidade das 

apresentações, pela ampliação de número de dias do Festival e pela volta de 

apoio financeiro ao evento, decorrente da promulgação da Lei Rouanet, de 

apoio a cultura. Considerado o ano da volta por cima, do evento. Marcado pela 

qualidade, um ano de reformulações, reformas no Ginásio, para melhoraras as 

condições de bailarinos, expectadores e autoridades. A partir deste ano, 

considera-se que o evento adquiriu sua maioridade. 

Foi o primeiro ano, que a organização se equipou para fazer a pré-

seleção dos concorrentes por meio de vídeos, o crescimento qualitativo se deu 

por meio de um crescimento técnico com a colaboração dos professores e 

jurados. No mesmo ano decidiu-se que o regulamento seria revisto 

anualmente, para aparar possíveis adaptações que contribuíssem para a 

qualidade do próximo ano. 

No mesmo ano aconteceram duas exposições uma de figurinos do balé, 

na galeria Victor Kurnsew, expondo os figurinos de espetáculos como; Romeu 

e Julieta, Lago dos Cisnes, D. Quixote. A outra exposição foi de fotografias, 

denominada “Corpo em Movimento”. 

Como já aconteceu em edições anteriores, o festival realizou lançamento 

de livros. 
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O Festival cresceu e diversificou suas atividades e a Casa da Cultura se 

tornou no grande centro nervoso do evento. Ali concentravam-se discussões, 

ensaios. autógrafos, venda de fotos, vídeos, redação do jornal, o movimento 

era tão grande que encontra-se citações assim: “Casa da Loucura”, 

“camelódromo”, “babilônia”, era a central de muitas atividades do festival, onde 

se comercializava de tudo, chocolate, artigos de dança e cachorro quente”. 

O ano de 1992, quando se realizou a 10ª. Edição do evento, este 

alcança um nível qualitativo, que se propôs diminuir o número de grupos,foi o 

primeiro ano que o evento passou a fazer seleção dos grupos por meio da 

apresentação de vídeos, com isso passa a ter uma seleção mais apurada, 

atingindo um excelente nível técnico, atingindo um aspecto quantitativo 

relevante, 100 mil pessoas assistiram o evento. 

A noite de abertura foi premiada com quatro companhias oficiais do país: 

Balé da cidade de São Paulo; Balé do Teatro Guaíra, a Cia. De Dança Palácio 

das Artes (MG), Balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, mostrando a 

riqueza da dança brasileira. 

Nesta décima edição aconteceu durante o festival a exposição com 11 

esculturas, as Bailarinas, de Edgard Degas, peças emprestadas pelo Museu de 

Arte São Paulo ( MASP)  ao evento. 

No auditório do Banco do Brasil se realizou a exposição “Movimento é 

vida”, com figurinos do terceiro ato de A Bela Adormecida. 

 A realização da décima primeira edição, de 1993, foi ameaçada 

novamente por falta de dinheiro, quando Renato Zimermann, diretor da 

Fundação Cultural de Joinville, teve que ir à imprensa garantir que o evento 

aconteceria de qualquer maneira dizendo “Se não dermos condições 

estruturais, a cidade vai encher e os bailarinos vão dançar em praça pública”. 

(BRAGA,,GEHLENe RUIZ,1998, p. 200) 

 Apesar da crise, constata-se que foi o primeiro ano de o Ministério da 

Cultura apoia diretamente o evento pelos Fundo Nacional de Cultura e pela  lei 

de Mercenato. 
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Em 1993,prestou-se homenagens aos renomadosbailarinos que 

acabaram de falecer, Rudolf Nureyev, Jorge Donn e Carlos Trincheiras, figuras 

representativas da dança mundial. 

Esta edição foi marcada pelo reconhecimento da mídia em torno do 

Festival, todos os jornais do país, fizeram ampla cobertura sobre o Festival de 

Dança de Joinville. O evento foi capa da revista americana Dance Teacher 

Now. A repórter Jan Wilkens escreveu que o festival de dança é um dos 

acontecimentos culturais mais importante do país. 

O mesmo ano trouxe novidades de aulas abertas com a finalidade de 

trazer para o festival, um público não habituado a dança, com aulas de hip hop 

e as aulas de jazz na praça. 

Neste mesmo ano, consta nos relatos do evento que aconteceu uma 

prática voltada a atrair o público não habituado com a dança a realizar aulas 

nas praças públicas, onde aconteceram aulas abertas de jazz e hi hop.Foi o 

ano que o hip hop chegou às ruas de Joinville, com o professor 

israelense,Yoram Szabo. 

Decorrente das homenagens aos renomados bailarinos internacionais, 

ocorreu nesta edição atividades culturais paralelas como:Exibição de filmes 

sobre dança; Mostra fotográfica do argentino Jorge Famma, contendo fotos de 

Jorge Donn nas revistas Vogue e Dance News  e exposição de Esculturas do 

ex-bailarino Pedro Dantas. 

Verifica-se novamente um grande intercambio entre as diversas 

linguagens das artes e uma polifonia em torno do tema dança e entre as 

danças. 

O ano de 1994 do festival foi um ano de incertezas, quando a prefeitura de 

Joinville demitiu 50% da equipe organizadora do evento, alegando cortes e por 

ironia do destino, na ponta do lápis o Festival custou 50% mais do que no ano 

anterior. ((BRAGA,GEHLENe RUIZ,1998, p. 232) 
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Esta edição de 1994, o evento foi marcado pela presença do dançarino 

Carlinhos de Jesus, que deu aulas abertas de dança de salão nas praças e na 

Casa de Cultura, além da apresentação de sua Companhia no evento. 

 

“Quando recebi o primeiro convite para ir a Joinville- Conta 
Carlinhos de Jesus -, eu tremi na base. Me perguntei o que a 
dança de salão poderia fazer em um festival daquele de Joinville. 
Fiquei meio ressabiado. Mas o fato é que era isso o que eu 
sempre quis. Eu me profissionalizei pelo simples fato de querer 
fazer da dança de salão uma modalidade respeitada, que fosse 
vista espaço profissionalmente e não apenas como uma coisa de 
festa, queria uma conotação mais séria. Aquilo, por um lado. Era 
a oportunidade de colocar a dança de salão num grande palco 
como o do festival de dança de Joinville, afirma Carlinhos de 
Jesus. Por outro lado – recorda o dançarino – eu me perguntava 
oque ia fazer lá. Estava me sentindo meio capiau num evento de 
profissionais tarimbados. O que mais me preocupou foi que 
poderia rolar discriminação. Mas, desde o aeroporto, fui muito 
bem recebido. Os cursos tiveram uma recepção excepcional e a 
aula pública foi um arraso e culminou com a apresentação da 
companhia.   

O público teve um entusiasmo muito grande. Quando eu entrei 
fiquei emocionado de chorar no palco por ter sido recebido 
daquela forma que fui. Oito dez mil pessoas gritando meu nome 
e aplaudindo. O mais importante foi aquela oportunidade que o 
Festival oferecia para dança de salão. Tornei me o primeiro a 
levar a dança de tecnicamente a um bom nível. 
Indiscutivelmente, foi o festival que me apresentou a pessoas do 
mundo, digamos mais erudito da dança como Tatiana Leskova, 
Ana Botafogo, Cecilia Kerche. Fui carinhosamente, 
respeitosamente recebido por essas pessoas.  

Um certo medo, por causa da imagem um tanto marginalizada 
que muita gente vê na dança de salão, chegou a preocupar 
Carlinhos de Jesus às vésperas da apresentação de Joinville. 
[....] Depois de Joinville a porta respeitosamente abriu.”(BRAGA, 
GEHLENe RUIZ,1998, p. 2229 e 230) 

 

Observa-se que além da polifonia, no sentido da presença de várias 

modalidades de  dança, Joinville faz a integração entre elas, de forma que uma 

entrelaça com a outra, os profissionais reconhecem que é um evento sério e se 

aprimoram para participar do evento, assim como se desenvolvem com o 

evento, sendo esta uma das hipóteses do sucesso do evento. 
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A troca de experiências, linguagens entre as diferentes modalidades, 

categorias se tornou constante em todos as edições do evento. 

Pode-se afirmar que esta característica é o grande ponto de atração 

para o público de dança. 

As apresentações nas praças, palcos abertos e com interação do público 

é positivo sempre, compondo um grande público e de forma participativa. 

Figura no. 48 – Carlinhos de Jesus dando a primeira aula pública de 

dança de Salão em Joinville 1994 

 

Fonte: Foto de Almir Sfaier Filho, apud (BRAGA, GEHLEN e RUIZ, 1998, pag. 
229) 

Em 1994, ocorreu a volta do artista plástico joinvilense, Juarez Machado, 

que inaugurou sua exposição com obras inspiradas na dança. Também ocorreu 

a exposição de fotos de dança, do fotógrafo Emanoel Coutinho, especialista em 

dança que reuniu fotos de renomadas personalidades de dança brasileira, 

como Ana Botafogo, Cecilia Kerche. Além dele ocorreu exposição de fotógrafos 

independentes de eventos de anos anteriores e exposição da artista plástica 

paulista, Emilia Monteiro, com peças em bronze, retratando passos da dança. 
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O ano de 1995 contou com a inovação do lançamento do Festival em 

São Paulo, no Memorial da América Latina, reunindo 400 coreógrafos, 

imprensa e representantes do setor de Turismo. A apresentação se deu por 

conta da Companhia Ismael Guiser. 

O Festival fez homenagem à Marcia Haydée, que foi a maior bailarina 

brasileira, do século XX. 

Foi um ano de mudanças nos recursos humanos que cuidavam do 

Festival. 

Já o ano de 1996, foi marcado como um inicio de namoro entre o Ballet 

do Teatro Bolshoi de Moscou com Joinville, quando integrantes do referido 

ballet se apresentou no Festival pela primeira vez. O fato causou grande 

demanda de ingressos atraídos pelo grupo russo. 

Foi o primeiro ano que um ministro de Cultura visitou o evento. 

Neste ano acontecera ainda as seguintes exposições: A de esculturas 

de Pedro Dantas, no Prinz  Hotel . Aconteceu também a mostra “A arte de 

vestir a dança”, no museu de arte de Joinville. 

Realizou-se também a exposição de desenhos de Breno Barbosa de 

Minas Gerais, expondo seus desenhos que satiram os movimentos da dança. 

Os shoppings centers da cidade realizaram exposições com cartazes e 

fotos do festival. 

No mesmo ano realizou-se uma mesa redonda abordando vários temas 

a respeito de dança, com vários pesquisadores de diversos lugares do país. 

Em 1997, o evento recebe o slogan de “o maior festival de dança do 

mundo” 

O aspecto didático ganha vulto, com 21 cursos, que aborda o balé 

clássico, dança de rua, iluminação. 
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O jornal, A Notícia de Joinville, passou a imprimir um suplemento 

especial sobre o evento com cobertura completa sobre os acontecimentos do 

mesmo. 

Esta edição do festival, foi marcada pela abertura feita pelo então 

prefeito de Joinville, Luiz Henrique Silveira, com discurso feito em português e 

espanhol, no qual se comprometeu a construir um novo espaço para abrigar o 

festival, dando início a uma nova fase ao evento. 

O 16º. Festival de Dança de Joinville (1998) é realizado em casa nova, 

no Centreventos Cau Hansen, uma arena de multiuso, com mais de 5.000 m2, 

um palco de 1.200m2, praça de alimentação, coxias e salas de apoio. O novo 

espaço foi construído com capacidade para até 6.000 pessoas, diminuindo 

depois para 4.2000 lugares, a fim de cumprir as exigências do Corpo de 

Bombeiros. 

A abertura do evento contou com a presença do ministro da cultura da 

época, Francisco Weffort, embaixador Celso Amorim, o prefeito da cidade de 

Joinville, Luiz Henrique da Silveira e o presidente da Fundação Cultural de 

Joinville, Edson Busch Machado, entre outras autoridades. 

No mesmo ano, acontece a primeira edição da Feira da Sapatilha que é 

um evento simultâneo onde os participantes encontram tudo relativo ao mundo 

da dança, roupas, tênnis, meias collants, sapatos, sapatilhas, adereços, enfim 

tudo relacionado a produtos que um profissional de dança necessita. 

Ao participar 2 anos consecutivos do evento, observa-se que muita 

gente vai à Feira para comprar, devido os preços e a variedade de produtos de 

dança que pode-se encontrar. 

No mesmo ano foi lançado o livro 15 anos de dança, Festival de 

Joinville, de autoria de Suzana Braga, Joel Gehlen e Paulo Ruiz, registrando a 

primeira parte da história do Festival.A obra resgata fotos, programas, relada 

as dificuldades, sucesso, empenho dos envolvidos, da comunidade e faz um 

apanhada do fotos dos espetáculos e realiza uma iconografia importante para a 
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cidade, para o evento e para a cultura nacional.A abertura do livro, feita por 

Luiz Henrique da Silveira, que enfatiza a importância histórica da mesma. 

Lucia Camargo, quem escreveu o prefácio, afirma que a obra é um 

sonho de muitos relatados pelos três autores que escrevem no prólogo do livro 

que montar o mesmo foi um verdadeiro quebra cabeças e que a obra relata o 

evento em seus 15 anos. 

Em 1999 foi criado o Instituto Festival de Dança de Joinville, uma 

OSIP(Organização social  de interesse público)organização sem fins lucrativos 

que tem como papel principal o planejamento e realização do Festival de dança 

de Joinville. 

No mesmo ano a antiga feira com produtos relacionados a dança e 

produtos de Joinville, passam para “Feira da Sapatilha”, no espaço Expocentro 

Edmundo Doubrawa,  que começou a funcionar com 40 lojas, considerada na 

atualidade a maior feira do setor no país, com os principais fabricantes de 

produtos de dança. 

A edição do ano 2000,deu inicio ao Festival Meia Ponta, para crianças 

de sete a dez anos, nas modalidades ballet, danças de salão e folclóricas. As 

apresentações do mesmo se deram no Sociedade Harmonia Lyra. 

No mesmo ano,se dá a implantação da Escola de Teatro Bolshoi de 

Moscou em Joinville, que segundo relatos, decidiu-se instalar em Joinville 

decorrente da forma que a dança enquanto arte era encarada no Festival de 

Dança de Joinville. 

Em 2001, a grande novidade foi a Mostra de Dança Contemporânea, 

espaço dedicado à produção profissional. 

Neste mesmo ano, a aula de street dance, entrou para o Guiness Book, 

como a aula mais longa do mundo, realizada com uma aula maratona que 

durou 27 horas, envolvendo 810 bailarinos divididos em 27 turmas. 
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Neste ano também foi registrado a presença de grupos de dança 

desclassificados das competições que iam à Joinville, para se apresentar nos 

palcos abertos. Este fato ganhou importância que no ano de 2002 a 

organização do evento passa selecioná-los e estes se apresentam nos palcos 

abertos da cidade.  

A vigésima edição do evento, em 2002 abriu espaço para reflexões 

sobre dança, sendo a semente do Fórum de Dança que aconteceu no ano 

seguinte. 

Em 2003, o Festival apresentou uma exposição e um desfile de figurinos 

de dança. 

No ano de 2004, foi incorporado Conversa com jurados, numa prática de 

transparência e didática. 

Em 2005 o Festival entrou para o Guinness World Records, sendo 

reconhecido o maior Festival de Dança do Mundo, citação no Guinness. A 

citação está no capítulo Festivais e Tradições do mundo moderno, em número 

de participantes. 

Em 2006. O festival entra de fato no que denominamos de polifonia 

cultural da dança, abrindo espaço para o Encontro das Ruas, “promovendo 

congraçamento entre o hip-hop, movimento que congrega o rap(canto de 

improviso com mensagens poéticas), break (a dança com movimentos bruscos 

e quebrados, dividida nos movimentos b-boyng, popping e locking) e o grafite 

(pintura com spray), todas tributárias da chamada cultura urbana.”(BRAGA e 

GEHLEN, 2012 pag 215) 

Neste ano ainda detectou-se o debate sobre “Diferentes Olhares sobre 

as danças populares” que tratou da complexidade e a diversidade a respeito das 

mesmas. Outro fato singular foi a inclusão social, onde pela primeira vez 

passou-se a integrar o programa do evento atividades para portadores de 

necessidades especiais. 
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Incluiu-se ainda o Dança Comunidade, com palcos abertos facilitando 

acesso para idosos e pessoas em recuperação de dependência química. 

Verifica-se que além do aspecto quantitativo o evento apresenta um 

caráter social, que vai se ampliando a cada ano. 

O ano de 2007, já na 25ª. Edição do evento, o Festival de Dança de 

Joinville apresentou na noite de Gala do evento a Hell’s Kitchen Dance, contou 

com a participação do bailarino russo, Mikhail Baryshikov,que gerou uma 

enorme demanda nas bilheterias do evento. 

Segundo jornal Gazeta do Povo, digital de 18 de julho de 2007, Mikhail 

Baryshnikov afirmou que nunca tinha dançado num palco tão grande e ao ser 

questionado sobre oque teria visto de novo na dança respondeu: ““Somos 

dançarinos, não críticos. Quanto mais eu danço, menos sei o que é novo ou 

deixa de ser”. Para apresentação o bailarino escolheu três alunos da Escola 

Ballet Bolshoi, para dançar com ele o Pas de Trois, segundo ato do balé 

"Quebra-Nozes": Mônica Gross, Taís da Silva e Giovani Furlan, todos com 14 

anos. “ 

O jornal A Notícia, de 7 de julho de 2007, relatou que alguns bailarinos 

mostravam o autógrafo do bailarino como se fosse um grande troféu.  

Figura no. 49-    Helles Kitchen Dance com Mikhail Baryshinikov 

 

Fonte: Folheto de divulgação do Festival de Dança de Joinville 

http://www.gazetadopovo.com.br/cadernog/conteudo.phtml?tl=1&id=679530&tit=Criancas-brasileiras-dancam-com-Baryshnikov
http://www.gazetadopovo.com.br/cadernog/conteudo.phtml?tl=1&id=679530&tit=Criancas-brasileiras-dancam-com-Baryshnikov
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No mesmo ano a pauta teórica do evento passa a se denominar 

“Seminários de Dança, quando se realizou, a 1ª. edição com este título onde 

um grupo de pesquisadores se reuniram durante 3 dias e debateram, trocaram 

experiências e informações sob o tema : História em movimento: biografias e 

registros  em dança.. 

Em 2008 entra pela primeira vez, no evento, a dança de rua. Este ano 

trouxe ainda as novidades: Rua da Dança, com um dia inteiro para o público se 

interagir; Passarela da dança, com desfiles com modelos criados pelas 

principais grifes de dança;  Visitando os bastidores, sendo visitas guiadas aos 

interessados em saber oque acontece no Backstage e como funciona os 

bastidores do Festival e objetivando o resgate do viés social da dança, a 

Associação Joinvilense de Dança de Salão com apoio do InstitutoFestival 

realizou o projeto Ritmos a Dois, com concursos e Workshops de dança de 

salão aberto ao público. O concurso foi voltado para dança de salão premiando 

os melhores dos gêneros: Forró, samba de gafieira, zouk, salsa, bolero e tango 

salão e tango palco. 

 Aconteceu ainda o lançamento do livro do Seminário de Dança com 

artigos produzidos por participantes de todo Brasil, com um registro teórico 

sobre a área, fato relevante ao caráter acadêmico da área. 

Além das novidades já apontadas o evento trouxe para a noite de gala a 

encenação de Don Quixote, cujo espetáculo reuniu o Teatro Bolshoi de 

Moscou, de onde vieram os primeiros bailarinos Natalia Osipova e Andrey 

Bolotin e 90 alunos, bailarinos e professores da Cia. Jovem, da filial do Bolshoi 

no Brasil. 

Quantitativamente, o evento contou com 4.800 participantes entre os 

cursistas, bailarinos,professores, espalhados por mais de 10 espaços com 

atividades simultâneas. 

A 27ª. Edição do Festival,ano de 2009,  apresentou-se no palco dança 

de rua.”[...]O festival de 2009 preparou o palco para rua subir no pódio. O 
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gênero surgido nos becos ganhou ares de nobreza”.(BRAGA e GEHLEN, 2012 

pag.257) 

Diante do relato do festival, constata-se que neste ano a escolha da 

programação teve um foco na reflexão sobre dança, num momento de 

informação, formação e transformação. 

O Seminário de dança aconteceu em quatro blocos temáticos: - Arte-

educação & dança-educação &dança e educação; - Ensino de dança formal e 

informal; - Dança e universidade: diálogos improváveis e - Trabalhos 

Acadêmicos.  O seminário surgiu com ciclo de palestras denominadas “ E por 

falar em dança” e passou a se denominar Seminários de dança. 

Em 2009 aconteceu também o lançamento do livro: Seminários de 

dança. 

Pode-se verificar aqui o festival já se preocupando com enfoque 

acadêmico da dança, tendo aqui um espaço dedicado a reflexões, estudos, 

pesquisas, trabalhos, banners de pesquisa em dança. 

Na edição de 2010, a abertura apresentou o musical “Pernas pro ar” com 

Claudia Raia, ampliando a polifonia cultural do evento, agora se dança e se 

canta, continuando com a diversidade da rua ao clássico. 

O seminário de dança, refletiu sobre o que acontece com os corpos de 

bailarinos e praticantes de dança, enquanto se movimentam. Com o tema “O 

Avesso do Avesso do corpo – Educação Somática como Práxis.” 

Em 2011, na 29ª. Edição do festival, a Companhia Debora Colker, abre o 

evento com espetáculo Tatyana e Debora, dirige o espetáculo, toca piano e 

dança exercendo suas múltiplas qualidades e sua excelente formação artística, 

produzindo uma verdadeira polifonia cultural logo na abertura do evento. Pode 

se afirmar que a mesma exerceu suas competências e habilidades, neste 

espetáculo baseado no poema épico Evgueni Oniéguim, do poeta russo, 

Aleksandr Púchkin, que ambientou a linguagem cênica contemporânea, 

figurinos criados para o ballet, com a música dos compositores Rachmaninov, 
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Tchaikovsky, Stravinsky e Prokofiev .  No cenário a coreógrafa conta  com 

colaboração de Gringo Cardia, que no primeiro ato a cena tem uma árvore de 

6,5 metros de altura que serviu de base para a entrada e saída de bailarinos. 

Figura no. 50– Espetáculo Tatyana de Débora Colker - do 1º. Ato  

 

Fonte: www.ciadeboracolcker.com.br, disponível em 01.07.2014 . 

Este mesmo ano foi marcado pela entrada do festival na era digital por 

inteiro, o festival entrou nas mídias sociais, aplicativos para iphone, ipad, que 

colocou toda programação do evento disponível ampliando ainda mais seu 

público. 

O ano de 2011 é também marcado pela inclusão social, disponibilizando 

toda programação do evento em braile e toda programação do Centreventos 

com  a apresentação da linguagem de libras, praticando assim a inclusão social 

aos portadores de necessidades especiais. 

No mesmo ano o evento assume sua responsabilidade ambiental, 

estabelecendo parceria com a associação dos catadores, dando destinação 

aos resíduos produzidos pelo festival. 

http://www.ciadeboracolcker.com.br/
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O quinto seminário de dança tratou do tema sobre ética, “Criação, Ética, 

Pá ...ra...rá...pa...ra...rá – modos de criação e processos que deságuam numa 

reflexão ética. Também se homenageou a bailarina, coreógrafa e 

pesquisadora,Angel Vianna, com uma exposição no Foyer do Teatro Juarez 

Machado.”33 

Na característica de Festival com diversos eventos simultâneos, na 29ª. 

Edição do evento, ocorreu o 5º. Seminário de Dança,  o 6º. Encontro das Ruas 

e a quarta edição do evento Ritmos a Dois(Dança de Salão). 

Outro aspecto importante do evento são os convênios estabelecidos a 

partir de Joinville, com, Lausanne( Grnd Prix de Lusanne)34 e  com YAGP 

(Youth America Grand Prix),35tornando a participação do Bailarino no Festival 

de Joinville classificatório da modalidade de clássico, para os concursos  

internacionais. 

Além da visibilidade dada aos profissionais de dança em Joinville, o 

amadurecimento também trouxe uma necessidade de repensar o lado 

profissional dos mesmos. Pautado nesta preocupação em 2011 surgiu o Grand 

Prix Brasil, numa parceria entre o Instituto Festival de Dança de Joinville e 

Paulínia/SP, realizando um concurso na busca dos melhores, proporcionando 

assim oportunidades para a carreira dos profissionais de dança. 

O desdobramento do evento em Paulínia funcionou como um caça 

talentos, dando visibilidade profissional aos bailarinos e o resultado foi a oferta 

de 29 bolsas de estudos e estágios em companhias nacionais e internacionais. 

Em 2012 realizou-se a trigésima edição do Festival, no período  entre 19 

e 27 de julho, com 8 noites de evento com muita emoção, atividades, registros 

e um sabor de realização por parte dos criadores do evento, os joinvilenses e 

autoridades locais. 

                                                           
33 Ibdem, pag.261 
34 Concurso de dança que acontece em Lausanne Suiça e concede bolsa de estudos par se estudar no 
local. 
35 Maior competição de danças internacionais, realizado em Nova York 
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Nesta edição o evento apresentou na noite de abertura Ana Botafogo, 

que dançou uma coreografia em homenagem a Isadora Duncan e Cecilia 

Kerche dançou Raymonda com 85 alunos da escola Bolshoi e na Noite de Gala 

apresentação de 15 grupos com diversas gerações que já haviam passado 

pelo Festival. 

Como comemoração de 30 anos de eventos, entre as novidades, foi 

lançado nesta edição o livro Palco da Sagração, registro importante sobre o 

evento. 

Figura no.51 -  Capa do livro em comemoração aos 30 anos de evento 

 

Fonte: www.google.com.br – Acessado em 13.01.2015. 

http://www.google.com.br/
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Segundo dados do evento, este contou com 6.500 participantes, 2579 

coreografias, 695 grupos vindos de toda parte do país e um orçamento de 5 

milhões de reais. A mostra competitiva apresentou 129 grupos, divididos nas 

categorias ballet clássico, danças urbanas, jazz, sapateado e dança 

contemporânea.36 

Como interação entre as artes constantemente presentes no festival foi 

produzido  um documentário,  registrando um pouco dos 30 anos de evento, 

intitulado  “Dança e Emoção”, produzido pelo cineasta Roger Robleño, 

contando um pouco desta trajetória, mostrando um pouco das dificuldades do 

passado e como o evento se tornou consolidado atravessando as três 

décadas. 37 

Comemorando a 30ª edição do evento, para celebrar o evento 15 

grupos38que fizeram história no Festival, subiram ao palco sob o comando do 

coreógrafo  Ricardo Scheir que esteve presente na 1ª. Edição do evento e foi 

premiado montando um espetáculo abrangendo desde dança primitiva ao ballet 

clássico. Uma mistura que mostrou a diversidade do evento. Os grupos que 

participaram desta montagem especial foram: Balé da cidade de Santos/SP; Bale 

Juvenil e Balé Jovem do Centro Cultural Gustavo Ritter de Goiânia/GO; Cia de 

Dança Vera Passos de Fortaleza/CE; Companhia de Dança Millenium, de 

Itajaí/SC; Cristina Cará Cia. de Dança de São José dos Campos/SP;Grupo 

Dança de Rua do Brasil, de Santos/SP; D-efeitos de São Paulo/SP; Escola de 

Dança Petit Danse, do Rio de Janeiro/RJ; Especial Academia de Ballet,de São 

Paulo/SP; Grupo de Dança Corpo Livre de Joinville/SC; Grupo Folclórico Ítalo 

Brasileiro, de Nova Veneza/SC; Pavilhão D, de São Paulo/SP; Raça Cia. De 

Dança de São Paulo/SP; Sheila’s Ballet de Piedade/SP e Soma 3 Grupo de 

Dança, de Curitiba/PR. 

                                                           
36 Dados extraídos de entrevista à wh3, publicado em 21.7.2012 – acessado em 13.01.205 .  
37http://wp.clicrbs.com.br/mundoitapema  acessado em 20.01.2015. 
38  Nadia Tim Revista Eletrônica – http://www.nadiatimm.com -  Acessado em 20.01.2015 

http://wp.clicrbs.com.br/mundoitapema
http://www.nadiatimm.com/
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 Neste ano o Instituto Festival de dança inaugurou a passarela da Fama, 

onde todos os profissionais de dança premiados, 150 homenageados ficaram 

eternizados na passarela da fama, passarela que dá acesso ao Centreventos. 

 

Figura no.  52-     Passarela da Fama  

 

Fonte: Foto da autora  

No mesmo ano o Festival ganha aplicativos para Tablet, evoluindo no 

mundo digital. 

Larissa Saveliev, diretora artística do Youth Grand Prix, organização 

americana que realiza competição de dança viabiliza bolsas de estudos para 

bailarinos de todo mundo, afirmou em sua presença nesta edição do evento 

que” o Brasil é hoje o maior exportador de bailarinos do mundo.” 

Para edição de 2013 o cartaz do evento foi criado pelo ilustrador 

paranaense Elifas Andreato, como se apresenta a seguir. 
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Figura no. 53- Cartaz do Festival de dança de 2013   

Fonte: Instituto Festival de 
Dança de Joinville 

 

A abertura do Festival apresentou o Ballet Nacional do Uruguai, 

apresentando três obras do bailarino Julio Bocca, 39 : Doble Corchea, In The 

Middle of Somewhat Elevated e Sinfonietta. A primeira é uma obra de Vicente 

Nebrada, coreógrafo Venezuelano, que faz uma leitura criativa e na 

interpretação do estilo neoclássico latino americano que se funde humor local e 

energia universal. A segunda obra In The Middle of Somewhat Elevated, do 

famoso coreógrafo americano William Forsythe, tem uma força coreográfica, 

visual e plástica, em que um duro compromisso corporal, conjugado a uma 

música metal repetitiva e estrondosa, que faz uma visão abstrata de mundo e a 

                                                           
39 Julio Boca é um dos bailarinos mais importantes do século 20, sendo mais destacado na Argentina. 
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última Sinfonieta, do coreógrafo Jiri Kylián traduzindo os movimentos das 

complexas relações amorosas entre os seres humanos.40 

A noite de Gala apresentou Les Sylphides, com a escola de Teatro 

Bolshoi/Joinville, na sequência, ‘Sagração da Primavera”, com o Ballet do 

Teatro Guaíra, que apresentou uma versão coreográfica da modernidade, em 

homenagem ao centenário da versão apresentada em Paris em 1913. Já em 

1913 o Ballet Sagração da Primavera foi revolucionária quando Stravisnky. 

chocou o mundo com os padrões sonoros e da coreografia de Nijinsky, a peça 

deste  ballet continua chocando parte dos espectadores. 

Figura no. 54   Apresentação da Sagração da Primavera com Teatro 
Guaíra  

 

Fonte: www.festivaldedança.com.br– Acessado em 20.02.2014 

 

O slogan que abriu o guia do evento em 2013 foi “ O mundo da dança é 

todo seu”, seguido da apresentação do presidente do Instituto Festival de 

                                                           
40 Informações extraídas do guia do Festival de dança 2013, do Instituto Festval de Dança de Joinville 

http://www.festivaldedança.com.br/
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Dança de Joinville, Ely Diniz : “ A arte é democrática. E a arte da dança não 

poderia ser diferente. Ao visitar o Festival de dança de Joinville todos tem a 

certeza de que movimentar o corpo ao som de uma música pode produzir além 

do bem estar, verdadeiros espetáculos.” 

Nesta edição apresentou-se a Dança Comunidade, que integra ações de 

responsabilidade social da organização do evento, buscando promover 

intercâmbios e contribuir com a inclusão social colocando em prática a 

democratização da dança,  e nesta edição foi realizado com três frentes de 

trabalho: oferecendo espetáculos de dança, aulas de sensibilização para dança 

e inclusão de um grupo de detentos em regime semi-aberto com antecedentes 

de bom comportamento, para assistir um dos espetáculos no palco principal do 

Festival, no centro Cau Hansen e uma apresentação de apresentações na 

Penitenciária Industrial de Joinville. 

Durante o evento a cidade tem dança de graça em vários espaços 

públicos, denominados Palcos Abertos, que acontecem em praças, parques, 

hospitais e shopping centers, que no Shpping Mueller, se chamou ‘Momentos 

de Dança” 

Em 2013 os espaços foram: Shopping Centers(Shopping 

Mueller,Shopping Cidade das Flores, Garten Shopping);  Praça Nereu Ramos, 

Estação da Memória, Parque da cidade, Mercado público de Joinville; Hospitais 

(Hospital Municipal São José, Hospital Regional Hans Dietter Shimidt e 

Hospital Infantil Dr,Jeser Amarante Faria); no Teatro Carlos Gomes de 

Blumenau; no  Teatro SCAR, em Jaraguá do Sul; no Teatro Municipal de 

Pomerode e na Feira da Sapatilha. 

O momento registrado pela pesquisadora sobre o dança comunidade foi 

a apresentação de um grupo de dança de cadeirante de Araxá/MG, que foi um 

dos grupos a se apresentarem na Estação da Memória, em 20.07.2013, grupo 

que emocionou o público, exercendo toda inclusão possível, num dos palcos 

abertos de Joinville. 
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Figura  no. 55– Apresentação do  grupo Araxá Dance Company– de 
cadeirantes no palco aberto da Estação da Memória  

 

Fonte: Foto da autora  

Aconteceu ainda na edição de 2013 a Rua da dança, com 

apresentaçõrs, brincadeiras, aulas abertas, feira de artesanato Tudo integrando 

as pessoas e as atividades diversas presentes na cidade.  

Outra atividade do Festival é o Encontro das ruas, onde acontece 

batalhas e duelos41pessoas que fazem a cultura urbana, filosofia que se 

mistura com Hip Hop42, DJs, MCs, B.Boys, B.Girls e grafiteiros, todos 

compõem a grandiosidade do evento. 

                                                           
41 “Como são chamadas as disputas realizadas por dançarinos e pelos Mcs(Mestres de cerimonia que 
narra as rimas) Guia  2013  do Festival de Dança de Joinville. 

42 Movimento cultural e artístico formado por quatro elementos básicos: o hap( ouMC). 
Breakdance(estilo de dança de rua) O DJ (artista que seleciona a roda as composições e o Graffiti 
(inscrições feitas na parede). Guia 2013 do Festival de Dança de Joinville 
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Apresenta-se a seguir uma apresentação espontânea do Encontro das 

Ruas, tirada na Escola Básica Professor Germano Timm, em 27/07/2013. 

Figura no. 56 - Realização do Encontro das Ruas  

 

FONTE : Foto da autora 

 

 O encontro das ruas apresenta um diálogo entre vários tipos de 

arte, assim como todas as modalidades de dança e a maior riqueza se dá no 

improviso dos movimentos.  
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Figura no. 57  Grafitte feito durante o Festival que permanece na cidade

 

Foto da autora 

Figura no.58 -  Grafite no muro -  no acesso ao local onde se realiza o 
encontro das ruas.

 

Fonte: Foto da autora  
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Como foi denominado pelo Guia 2013 do evento “ Dose extra de dança” 

aconteceu em 2013, 24 horas de dança, com apresentações, vídeos dança, no 

horário entre 12 horas do dia 19 até 12 horas do dia 20 de julho de 2014, na 

Praça Nereu Ramos. 

Conforme agenda de apresentação do 31º. Festival, o evento teve a 

participação de pessoas oriundas de 20 estados brasileiros, ofereceu 2.000 

vagas em cursos de dança de todos os gêneros, reúne cerca de 6.000 

participantes e um público superior a 200 mil pessoas entre Centreventos e 

Palcos abertos, tomam conta da cidade, no período do Festival 

O Festival organizou apresentações em outras cidades do estado de 

Santa Catarina: Blumenau, Jaraguá do Sul e Pomerode. Após o término o Itaú 

Cultural de São Paulo, reapresentou a Conferência Dançada, com Cecilia 

Kerche, no Itaú Cultural de São Paulo, no período de 2 a 4 de agosto e no 

último dia reapresentou no Auditório do Ibirapuera a noite dos campeões. 

Além dos eventos já apresentados acontece simultaneamente com o 

Festival, o Seminário de Dança, Feira da Sapatilha, a Feira de artesanato. 

O Seminário de dança esteve em seu sétimo ano e o tema do seminário 

foi E por falar .....A dança clássica: dobras e extensões. Eli Diniz, presidente do 

Festival abriu o programa do seminário afirmando que “o Festival sintetiza um 

panorama da dança brasileira também na parte didática e de pesquisa, muito 

além do espetáculo em si. [...] nesta 7ª. Edição do Seminário de Dança, a 

contribuição do evento foi para formação teórica dos bailarinos.” 

Nesta edição do seminário, a organização prestou uma homenagem 

para bailarina Márcia Haydée, brasileira renomada e reconhecida 

mundialmente. 

No Seminário de Dança acontecem conferências, painéis, 

apresentações de posters e lançamentos de livros e é um espaço de reflexão 

importante para área da dança.  
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No ano de 2014, o evento chegou na 32ª. Edição do Festival de Dança, 

realizado no período de23 de junho a 02 de agosto, período mais tardio, 

decorrente do campeonato mundial de futebol, a Copa do mundo e o evento 

que nasceu em 1983, para ser um intercâmbio, uma troca de experiências e se 

tornou o maior evento do mundo em número de participantes.Nesta edição o 

Festival foi composto pelos seguintes eventos:Cursos e Oficinas;Dança 

Comunidade; Feira da Sapatilha;Meia Ponta;Mostra Competitiva;Noite de 

Abertura;Noite de Gala;Noite dos Campeões;Palcos Abertos;Rua da 

Dança;Seminários de Dança eVisitando os Bastidores.  

Segundo o presidente do Instituto Festival de Dança de Joinville,  Ely 

Diniz,no ano de 2014, o evento bateu recorde de inscrições de trabalhos:  

2.500 inscrições de trabalho para ser apresentados no Festival, dos quais 200  

selecionados para o bloco principal. 

Conforme Guia do Festival de Dança de 2014 o evento recebeu 376 

grupos e escolas de dança, apresentaram 949 coreografias diferentes, com 

6.500 participantes diretos e gerou um público de 200.000 pessoas nos 11 dias 

de evento. 

Quanto o orçamento para a edição de 2014 o evento teve na casa de 

R$4.600.000,0043oriundo do Estado de Santa Catarina, governo municipal,  

patrocinadores, sendo a maioria  com aplicação da Lei Rouanet, venda de 

ingressos, cursos e produtos do evento. 

O Festival que na maioria das vezes homenageou artistas catarinenses, 

em 2014o cartaz oficial foi criado pela artista plástica, Jandira Lorenz, de 

Florianópolis/SC, cuja obra homenageia os Ballets russos de Diaghilev e a 

figura central é inspirada na bailarina russa Tamara Karsavina ( 1885 A 1978) 

 

 

 

                                                           
43 Dado passado em entrevista com Ely Diniz em março de 2014. 
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Figura  59   Cartaz do Festival de Dança de Joinville 2014 e capa do 
programa do evento 

 

Fonte: www.festivaldedanca.com.br – Acessado 20.03.2015 

A   abertura do 32º. Festival teve a apresentação do Grupo Corpo,  de 

Belo Horizonte/MG, fundado em 1975 e a companhia tem características 

rítmicas brasileiras e linguagem coreográfica própria e apresentou as obras: 

“Onqotô” , criada em 2005, para 30 anos da Cia Grupo Corpo, com  reestreia  

na abertura deste evento. A obra trata da pequeneza do homem diante da 

vastidão do universo. Pesquisando “Onqotô” encontra-se a explicação de que é 

uma expressão do dialeto mineiro que quer dizer, onde é que eu estou.” 44 

O trabalho abordará novamente Onkotô, para exemplificar a polifonia 

cultural da dança no Festival de Dança de Joinville 

 

                                                           
44http://www.almalondrina.com.br/ Acessado em20.01..2015 

http://www.festivaldedanca.com.br/
http://www.almalondrina.com.br/
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Sempre nas aberturas do evento, tem uma fala das autoridades locais, 

do presidente do evento e em seguida se dá a apresentação de um espetáculo 

com companhias de Ballet renomadas do Brasil ou do exterior. 

 
Figura  60Apresentação do espetáculo Onqoto Grupo Corpo MG 

 
Fonte : www.festival de dançadejoinville.com.br, acessado em 20.01.2015. 
 
 

 

A segunda obra apresentada foi “Parabelo”, também com o grupo Corpo 

de Belo Horizonte, Cia. que comemora seus 40 anos em 2015. A peça com 

inspiração sertaneja e transpiração contemporânea. A obra integra os cantos 

do trabalho e devoção, a memória cadenciada do baião e um emaranhado de 

pontos rítmicos. Espetáculo com a ginga brasileira, mais cores, mais alegria, 

com a trilha sonora de Tom Zé e José Miguel Wisnik.. 

Parabelo apresenta um diálogo entre o ritmo sertanejoe os movimento 

do contemporâneo, exercendo a polifonia de música ritmos e 

movimentos.Ambas coreografadas por Rodrigo Pederneiras. 

 

 

http://www.festival/
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Figura no. 61 Apresentação do espetáculo Parabelo - do Grupo Corpo 

 

Fonte: www.http://ndonline.com.br/joinville/noticias Acessado em 21.01.2015 

 

A noite de Gala de 2014, foi abrilhantada pelo Balé da cidade de São 

Paulo, criado em 1968 e para o 32º. Festival de dança de Joinville apresentou 

três peças de coreógrafos renomados da dança contemporânea  internacional: 

“Cantata” do italiano Mauro Bigonzetti; “Uneven” do espanhol Cayetano Soto e 

“Bandoneón” do argentino Luis Arrieta.  

A peça Cantata “homenageia a cultura Italiana e a tradição musical. A 

obra é uma verdadeira explosão corógrafa, onde os gestos apaixonados e 

viscerais evocam um tipo de beleza do Mediterrâneo. Uma dança instintiva e 

vital que explora as várias facetas de relação entre homem e mulher: sedução, 

paixão, brigas, ciúme.45 

 

 
                                                           
45 Guia 2014 Festival de dança de Joinville.  

http://ndonline.com.br/joinville/noticias%20Acessado%20em%2021.01.2015
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Figura no.62espetáculo Cantata com Balé da cidade de São Paulo 

 

Fonte: www.festival de dança.com.br acessado em 21.01.2015  

 

 

A peça “Uneven” do espanhol Cayetano Soto “tem um visual marcante, 

onde o palco assume um desenho desigual, com um dos cantos levantado, 

para ilustrar esse sentido (ou sentimento) de desiquilíbrio físico.” “Explora o 

sentimento de estar fora do eixo.”46 

                                                           
46 Programa do Festival de dança 2014. 

http://www.festival/
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Figura no.63 -  Apresentação “Uneven” – Balé da Cidade de São Paulo

 

Fonte: www.festivaldedanca.com.br Acessado em 20 de janeiro de 2015 

 

A peça Bandoneón “tem a música de Astor Piazolla (concerto para 

bandoneón e orquestra “Aconcágua”) e é considerada por seu criador como 

uma composição que resgata e faz emergir sensações e gestos fundamentais 

de sua identidade. A obra é inspirada na relação entre instrumento e ser 

humano e leva ao palco um elenco masculino de bailarinos que se integram às 

nuances musicais de uma melodia de tirar o fôlego, aparentemente sem 

relação com qualquer coisa ouvida antes”.47 

 

 

 

                                                           
47 Guia 2014 do Festival de Dança de Joinville  

http://www.festivaldedanca.com.br/
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Figura: 64 -  Noite de Gala – “Bandoneón” com  Balé da cidade de São Paulo 

 

Fonte: Programa do 32º. Festival de Dança de Joinville 

  

Como acontece em todas as edições o evento teve a Mostra 
Competitiva  com oito noite de apresentações, 122 grupos e escolas de 

dança, que apresentaram 195 coreografias nos gêneros balé clássico de 

repertório, dança contemporânea, jazz, danças urbanas, sapateado e danças 

populares.” A mostra é um grande celeiro de talentos. [...] “Todos os grupos 

que participam passam por um rigoroso processo de seleção, realizada nos 

meses de abril e maio e em 2014 envolveu 2.461 trabalhos inscritos, cerca de 

15% a mais que em 2013.”48 

Esta vitrine de talentos passa por avaliação de jurados, que são 

profissionais de dança habilitados nos diversos gêneros, de várias partes do 

Brasil, que além de assistirem as apresentações preparam comentários, 

recomendações aos participantes, que entregues aos grupos juntamente com 

as notas individuais e participam na manhã seguinte de reuniões presenciais 
                                                           
48 Guia 2014 Festival de dança de Joinville  pag.18 
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com os grupos proporcionando diálogos coletivos com os bailarinos, 

professores e coordenadores dos gruposa respeito das obras apresentadas, 

contribuindo assim com o crescimento dos mesmos. 

Antes deste julgamento os grupos já receberam regulamento de cada 

gênero, sempre disponíveis no site do evento. 

Outro atrativo do evento é o espaço reservado aos pequenos bailarinos 

e bailarinas com apresentação do mundo encantado da Meia Ponta. Em 2014 

apresentaram 27 grupos com 35 coreografias nos gêneros: Balé Clássico de 

Repertório, Balé Neoclássico, Danças Populares, Sapateado, Jazz, Danças 

Urbanas e Dança Contemporânea.  As apresentações acontecem em três dias, 

sendo os dois primeiros para todas as apresentações e no terceiro dia para os 

classificados em primeiro, segundo e terceiro lugares.  As apresentações 

acontecem no Teatro Juarez Machado, contribuindo assim para educação das 

crianças, envolvimento dos pais e familiares a se relacionar com este mundo 

de arte.  

Segundo a organização do evento de 2014: “A grande novidade do ano 

foi a criação do Estímulo Mostra de Dança que levou aos palcos do Teatro 

Juarez Machado espetáculos inéditos de quatro grupos premiados nas últimas 

edições da Mostra Competitiva.”49 

O Estímulo Mostra de Dança, acontece quase simultaneamente, seguido 

da mostra competitiva, sendo que a última se realiza no Centreventos Cau 

Hansen, às 19 horas e a mostra no Teatro Juarez Machado, às 22 horas. São 

tantas apresentações que o expectador pode se embriagar de dança. O nome 

Estímulo é porque os grupos escolhidos recebem um cachê aos participantes, 

que tem um tempo de 45 minutos para mostrar o trabalho ao público 

interessado do Festival. Na 32ª. Edição do Festival de Dança de Joinville a 

mostra levou os seguintes espetáculos: 

Espetáculo  1–“Gaudério”, da Cia. Matheus Brusa, de Caxias do Sul, que 

já conquistou diversas premiações em Joinville e “atua como uma companhia 

                                                           
49Guia 2014 Festival de Dança de Joinville , p. 22, 23 e 24.  
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de arte contemporânea que aposta no estudo de fusão de linguagens artísticas 

e tem como foco a dança com considerável influência das artes plásticas, a 

utilização de recursos audiovisuais e interpretação da trilha sonora ao vivo. “50 

Espetáculo 2– “Meus Passos No Chão”, da Academia Sheila’s Ballet da 

cidade de Piedade/SP, a academia conquistou mais de 50 prêmios nos 14 

anos de participação do Festival de Dança de Joinville.” Este espetáculo 

propôs um resgate da história do grupo, mostrando os passos dados e 

reinventando parte do passado, O programa composto de trabalhos inéditos e 

alguns já apresentados, com coreografias que vão do sapateado americano até 

a dança irlandesa. “Meus passos no Chão” propõe olhar um encontro de um 

bailarino adulto com a criança que ele foi um dia e sobre aquilo que despertou 

nele a vontade de seguir nessa trajetória. Trata-se de algo simples, sublime, 

inocente e que muitas vezes se perde ao longo dos anos.”51 

 Espetáculo 3 –“Se avexe não”, da Cia. De Dança Vera Passos de 

Fortaleza/CE, já conquistou 43 premis em seus 25 anos de trajetória.  

“O espetáculo apresentado no Estímulo Mostra de Dança traz ao 
público uma fusão de estilos e instrumentos musicais, passando pela 
sanfona, triangulo, pífaro, a caixa e o zabumba; e chegando a guitarra, 
sampler, pick-up e mixers, caracterizando um ritmo híbrido e inovador, 
que transita tanto pelas vias da localidade nordestina, quanto pelas 
zonas contemporâneas de um mundo globalizado. A coreografia utiliza 
diferentes linguagens corporais, otimizadas nos corpos através da 
dança, e propõe uma reflexão sobre a necessidade do resgate cultural 
da identidade nordestina e a importância da valorização das raízes 
culturais de um povo.”52 

Espetáculo 4 –“Três Olhares”, fechando o programa com a Cia. 

Brasileira de Danças Clássica, Cia. Fundada por Aracy de Almeida, de São 

Paulo/SP. Este espetáculo reúne obras de 3 coreógrafos: Renato Paroni, Erico 

Montes e Luiz Fernando Bongiovani, que dá o título do espetáculo que fechou 

o Estímulo Mostra de Dança. 

                                                           
50 Guia 2014 Festival de Dança de Joinville  pag.22. 
 
51 Programa do Festival de Dança de Joinville 2014, sem pagina 
52 Ibdem  
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No Festival, além dos palcos, luzes é um grande espaço para 
formação, onde o evento realiza oficinas, cursos voltados à formação e ao 

aperfeiçoamento técnico e artístico dos participantes. Em 2014 o evento ofertou 

2.200 vagas em diversos gêneros da dança que são realizados na Escola do 

Teatro Bolshoi do Brasil e Studio de Dança Dois pra Lá e Dois pra Cá, de 

Joinville. 

Outro espaço importante e de grandes reflexões e formação é o 

Seminário de Dança, que em 2014 foi a oitava edição e teve como tema:” 

Deixa a rua me Levar”, com três dias de Conferências, Estudo de Caso, 

Conferência Dançada, Espetáculos, Entrevistas, Apresentação de Trabalhos 

Acadêmicos, Entrevistas e Lançamento de Livros. O entrevistado de 2014, foi 

Nelson Gonçalves Campos Filho, Nelson Triunfo, considerado um dos pais do 

Hip Hop brasileiro.No início de todo seminário se lança um livro que é 

organizado por uma das organizadoras sobre o tema debatido no ano anterior, 

contribuindo assim com a produção acadêmica assim como com os registros 

da dança. 

O último dia do evento sempre acontece a esperada Noite dos 
Campeõescuja chamada de 2014, foi: “A excelência sobe ao palco” onde os 

grupos e escolas classificados em primeiro lugar na Mostra Competitiva se 

apresentaram novamente e receberam o prêmio que simboliza a 

excelência,entregue por um dos membros da Curadoria Artística. O Festival 

elegeu ainda o prêmio de Melhor Bailarino, Melhor Bailarina, Coreógrafo 

Revelação, Premio Revelação e Melhor Grupo, com prêmios em dinheiro. 

É uma noite de muita festa e muita emoção, porque é o dia da entrega 

dos prêmios e os que se destacam choram, pulam e o público vibra junto com 

os vencedores.  

Conforme organização do evento, na Noite dos Campeões de 2014 o 

espetáculo reuniu 32 coreografias dos grupos classificados em primeiro lugar, 

que como premiação receberam o Troféu de 1º Lugar do Festival de Dança de 

Joinville e conquistam o direito de retornar em 2015 e se apresentar na Mostra 

Competitiva de 2015, sem precisar passar pelo processo de seleção. 
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Após as apresentações e entrega dos prêmios sempre acontece uma 

cerimônia rápida já com as chamadas para o ano seguinte. 

Figura no.65 - Troféus e cheque com o prêmio de melhor grupo da Cia. Adriana 
Assaf, sendo o da esquerda do melhor grupo e o da direita de primeiro lugar na 
apresentação da Valsa do Lago dos Cisnes, da edição de 2014. 

 

Fonte. www.facebook.com.be – página de Adriana Assaf – Acessado em 
20.01.2015 

 

EXPOSIÇÕES: 

Exposição de Pina Bausch 

 Philippine Bausch, conhecida como Pina Bausch, foi bailarina, 

corógrafa, considerada pela crítica um expoente da dança contemporânea. A 

exposição foi realizada no hall do Teatro Juarez Machado, com fotos de Alceu 

Bett, que é Joinvillense, fotógrafo e cineasta, foi repórter fotográfico do Jornal 

“A Notícia” e já realizou vários trabalhos de dança na Europa, que para o 32º. 

Festival de Dança de Joinville,selecionou 30 imagens em preto e branco, que 

segundo o fotógrafo escolheu as fotos em cima de uma frase dita por Pina 

Bausch.“ O que me interessa não é como as pessoas se movem, mas sim o 

que as movem” 

http://www.facebook.com.be/
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A exposição teve um vínculo com o Festival, com o espaço acadêmico 

onde são expostos os posters do Seminário de dança e está aberto para 

visitação para o público de forma geral, informando assim o público direto de 

profissionais da dança, população e turistas.  

Um aspecto interessante da exposição é que depois do período do 

Festival as fotos continuam expostas na Galeria 33, na cidade de Joinville. 

Figura no.  66-  Exposição de Pina Bausch - 2014 

 

Fonte: Foto da autora  

 

 

 

Exposição Dança Comigo 
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 Outra atividade realizada em Joinville, durante o evento foi a 

exposição denominada “Dança Comigo” que foi resultado de uma oficina com 

lápis de cor pelo Instituto Cultural Ademar Cesar, contou com a participação do 

projeto “Arte Eficiente”, composto por pessoas portadores de necessidade 

especiais, sob a orientação do artista plástico Ademar Cesar. A exposição 

apresentou 24 obras relacionadas a dança na entrada do Shopping Center 

Mueller, de Joinville, promovendo o trabalho social, inclusivo ao panorama do 

evento maior, promovendo integração das artes na cidade. 

Figura no. 67 Cartaz da exposição Dança Comigo 

 

Fonte: http://blogdoguia.com acessado em 24.01.2015. 

 

Exposição de cartazes das 32 edições do Festival de Dança de 
Joinville 

http://blogdoguia.com/
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 O restaurante Capitão Space,em conjunto com Instituto Festival 

de Dança de Joinville, exibiu durante o período do evento uma exposição de 

cartazes, originais, de todas as edições, do Festival de Dança de Joinville, 

fazendo um resgate histórico do Festival. A atividade foi denominada Dança 

Capitão. 

 Além dos cartazes o restaurante exibiu as atividades do evento 

em seu restaurante, fazendo com que desta forma os clientes recebessem 

informações do Festival. 

 A atividade Palcos Abertos, aconteceu em 2014, em diversos 

espaços públicos de Joinville com apresentações gratuitas:Shoppings Centers 

(Garten Shopping, Shopping Cidade das Flores, Shopping Mueller) Hospitais: 

(Maternidade Darcy Vargas, Hospital Regional Hans Dieter Schimit, Hospital 

Municipal São José, Ventura Residence e , Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante 

Faria); na Praça Nereu Ramos, Comunidade Nossa Senhora Aparecida, no 

Palco da Feira da Sapatilha e em palcos de outras cidades catarinenses( São 

Francisco do Sul, Blumenau, Pomerode e Jaraguá do Sul. 

As apresentações dos Palcos Abertos são gratuitas e em 2014 

contabilizou 337 grupos com 838 coreografias, de diversos gêneros e de 

grupos oriundos de todo Brasil. Para a apresentação neste espaço, os grupos 

também passam por seletiva. 
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Figura no.68Chamada para o Palco aberto, 2014, do Shopping Cidade 
das Flores

 

Fonte : Guia 2014 Festival de dança de Joinville 

 

Figura no. 69 - Apresentação de um grupo de danças urbanas estabelecendo 
novas imagens   junto ao cartaz do Shopping

 

Fonte: http://www.donamoda.com.br/ Acessado em 25,01.2015 

http://www.donamoda.com.br/
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Feira da Sapatilha 

Figura no.70 -  Panorama da Feira da Sapatilha 

 

Fonte: www.festivaldedança.com.br – Acessado em 25.01.2015. 

 A Feira da Sapatilha acontece desde as primeiras ediçõs do envento, 

quando era de forma mais caseira, os fornecedores montavam suas barracas, 

nos corredores da Casa da Cultura e na área de estacionamento do Ginásio 

Ivan Rodrigues e desde 1998 com a inauguração do Centreventos se 

estruturou e em 2002 com a construção do  Expocentro Edmundo Doubreve se 

tornou a maior feira do gênero da América Latina. Esta se realiza 

simultaneamente ao Festival de Dança, numa área de aproximadamente 4.000 

m² de área e 1.500m² de feira e recebe cerca de 70 estandes com produtos 

ligados a dança para os participantes do evento, população local, turistas, 

enfim ao público em geral.  A feira comercializa todos os tipos de calçados para 

dança, roupas de aula, ensais, figurinos, meias, livros, CDs, DVD’s , 

acessórios, chocolates, produtos do Festival, produtos da Escola do Teatro da 

Escola Bolshoi no Brasil, canecas, camisetas e lebranças de Joinville e do 

Festival. 

 Uma área de exposição muito interessante é a área artesanato, 

oferecidas por artesãos de Joinville e região, num espaço organizado pela SDR 

Joinville – Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado que 

http://www.festivaldedança.com.br/
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se chama “Mãos do encanto” que os artesãos produzem peças ligadas a dança 

e com os detalhes catarinense. 

Figura no.71 –Artesanato Temático do  local  produzido para Feira da Sapatilha 

 

Fonte: Foto da autora  

 

  Além dos artigos, específicos todos os  setores da feira remetem 

a dança, por exemplo o Restaurante se chama RestauranteSapatilha, a área 

Institucional de Joinville e região divulgam o turismo local, chamando sempre 

para o mundo da dança, como vemos a seguir: 
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Figura no. 72Cenário do estande da Secretaria da Saúde e Secretaria de Cultura de 
Santa Catarina 

 

Fonte:  Foto da autora 

 A Feira funciona como um grande ponto de encontro entre  participantes, 

bailarinos, profesores, coreógrafos, profissionais que estão trabalhando,público 

de Joinville que vai assistir as apresentações no Palco aberto dentro da Feira e 

muito decorrente pa Praça de alimentação que funciona dentro do espaço. 

 Os patrocinadores participam com grandes espaços e sempre realizam 

atividades interativas, com vídeos, fotos, maquiagem, atividades de dança. 

 O espaço do Banco Itaú por exemplo os participantes podiam tirar uma 

foto de movimento e postar na rede social, o Espaço do Boticário poderia 

apresentar um trecho de dança que era filmado e aparecia num dos cenários já 

preparados pela Boticário, com o título de O Boticário na dança. 
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 Os fornecedores mais agressivos comercialmente como é o caso da 

Capézio, além do cenário que muda a cada ano e todos querem tirar uma foto 

para postar em suas redes sociais e  organiza atividades de dança de forma 

recreativa e chega se transformar a área do estande num grande baile. 

Figura no.73 ; Cenário do espaço da Capezio para fotos 

 

Fotos de Isadora Giaretta 

 

 Como ocorrem todos os anos é realizada uma atividade denominada 

“Visitando os Bastidores”, que é uma visita monitorada, nos setores que 

estão atrás das cortinas, do Festival epropicia gratuitamente a quem vai ao 

evento com visitas guiadas por toda a estrutura do Centreventos Cau Hansen e 

Teatro Juarez Machado e na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, onde se 

mostra todo  trabalho  realizado nos bastidores, os lugares onde as estrelas 

brilham, o palco, os camarins, coxias, todo aparato técnico, físico humano, 

cenários, enfim tudo o que envolve o Festival. Na escola do Teatro Bolshoi, os 

visitantes passam pelas salas em silêncio observando os pianos, as salas as 

barras, as pinturas, esculturas e por fim se visita o espaço onde se guarda os 

figurinos da escola. No início da visita é projetado um vídeo sobre a história do 

Festival, da escola e sua evolução.  
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Novidades do 32º. Festival de Dança de Joinville 

O Festival sempre trabalhou com as ações inclusivasem edições 

anteriores, evento, mas em 2014 inseriu atividades para portadores de 

necessidades visuais. Implementou o recurso de autodescrição que deu 

acessibilidade à este público. Nesta mesma linha publicou o guia do evento em 

braile e levou um grupo de cegos para assistirem a noite de Gala em 

Camarotes especiais, preparados com autodescrição, acompanhados de 

profissionais para integração dos participantes e melhor acompanhamento do 

espetáculo. 

Dentro do programa Dança Comunidade, realizou-se  aulas de danças 

urbanas, ministradas pelo professor Kako Zapeline, para portadores de 
necessidades visuais, no período entre 14 de junho a 19 de julho, na Casa da 

Cultura de Joinville, em parceria com Instituto Joinvilense de Assistência aos 

Surdos e em 29 de julho, dentro da agenda do evento organizou-se um Fórum 

entre os participantes e portadores de outras necessidades, com objetivo de 

mostrar à pessoas que trabalham com projetos sociais a possibilidade de ter 

projetos sociais de dança e outros tipos de arte. 

Como pesquisadora a autora deste trabalho participou-se do Fórum que 

foi rico, segundo observações por meio da participação ouvindo e registrando 

os depoimentos, pode se constatar: Que esta comunidade tem muito interesse 

em participar em atividades de dança e gostariam de ter continuidade nesta 

ação; que a comunidade é bem politizada e ciente de seus problemas; 

Abordaram que o maio problema de inclusão se dá na própria família que nem 

sempre facilita a mobilidade e acesso as ações voltadas à eles e que os 

mesmos estavam bastante satisfeitos emse sentir  inseridos e ativos neste 

evento e que os mesmos fazem uma troca de informações por meio da 

linguagem de libras e braile. 
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Figura no.74 Inserção dos portadores de necessidades visuais no 
evento.

 

Fonte: www.festivaldedança.com.br acessado em 21.01.2015  

 

Outra novidade foi o Cinema 3 D com exibições diárias dos melhores 

momentos de apresentações da noite anterior. 

A continuidade e ampliação do processo tecnológico, que conta com 

site, que é possível conhecer toda programação do evento,  fazer inscrição nos 

cursos, na mostra competitiva, comprar ingressos para os espetáculos, 

acompanhar o resultado das competições, melhoria do site com transmissão ao 

vivo das noites competitivas e noite dos campeões e a inserção do evento em 

páginas das redes sociais onde se aprimorou inciativas de anos anteriores 

colocando aplicativos  do Festival de dança, , a rádio Dança com link por meio 

do site do evento, com notícias entrevistas e informações sobre o Festival. 

 A transmissão on line, por meio dosite permite que se multiplique o 

número de pessoas conectadas com Joinville e com o evento, permitindo assim 

aos que não tiveram a possibilidade de ir ao Festival acompanhem tudo 

simultaneamente, assim como familiares de bailarinos que estão se 

apresentando, assistir e torcer por seus artistas. 

http://www.festivaldedança.com.br/
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Figura no.  75Aplicativo para telefones móveis da Rádio Dança,  

 

Fonte: www.festivaldedança.com.br acessado em 31.01.2015  

 

Como pode-se observar a tecnologia acompanha os hábitos da 

Juventude que é o maior público do evento informando em tempo real todos os 

acontecimentos do evento. 

O aplicativo a seguir que é da rede social Facebook além da informação 

sobre o evento tem um papel importante que é a troca de informes sobre o  

deslocamento para o evento, as datas e muitas outras informações importantes 

aos participantes.  

 

 

 

http://www.festivaldedança.com.br/
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Figura no. 76 Aplicativo para telefones móveis “Dança Joinville”

 

Fonte: www.festivaldedança.com.br acessado em 31.01.2015  

 

O Aplicativo “tô no festival” que capta as imagens dos participantes e 

coloca numa moldura do evento, cumprindo assim a cultura da imagem das 

pessoas e a divulgação do evento. 

 

 

http://www.festivaldedança.com.br/
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Figura no.  77Aplicativopara fotosdo Festival para telefones móveis 
“Dança Joinville” 

 

Fonte: www.festivaldedança.com.br acessado em 31.01.2015  

 

Mais uma novidade foi a bilheteria móvel que percorreu a cidade 

vendendo os ingressos para população, turistas, à todos os interessados. 

http://www.festivaldedança.com.br/
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Figura no.   78      Bilheteria Móvel

 

Fonte: Foto da autora  

O Jornal “A noticia” produziu um vídeo “A Dança está em todos nós” 

para abertura do evento com a ideia de onde quer que se ande em Joinville a 

dança está presente. O Festival de dança invade a cidade por um período de 

11 dias e muitas pessoas da sociedade dizem que quando os bailarinos se vão 

levam com eles a dança, e o veículo de comunicação tentou mostrar que a 

dança está em todos os movimentos do cotidiano e que grande parte das 

coreografias partem de movimentos do dia a dia e para ilustrar essa visão  

convidou um grupo de bailarinos para gravar o vídeo com personagens e  

cenas do habitual da vida, conforme a capa do jornal “A notícia de 23.07.2014. 
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Figura no.  79   Capa do Jornal A notícia 

 

Fonte: www.an.com.br Acessada em 15.01.2015  

O Festival de Dança de 2015 repete os eventos comuns de todas 

edições e como em todas as edições, sempre traz uma atividade nova como a 

atividade “Desafio cidade da dança” promovido pelo Studio de Dança Dois pra 

Lá, Dois pra Cá, em parceria com a Sociedade Harmonia Lyra e apoio do 

Instituto Festival de Dança de Joinville. O evento trata-se de um concurso de 

dança de salão com a participação de  pessoas destacadas na sociedade local 

e acontecerá no mesmo local onde nasceu o evento, conforme figura a seguir. 

A 33ª. edição do evento é integrada apelos eventos:  Noite de abertura; 

Noite de Gala, Noite dos Campeões; Cursos e Oficinas; Seminários de Dança; 

 Feira da Sapatilha; Mostra Competitiva; Rua da Dança; Meia Ponta; Visitando 

Bastidores; Palcos Abertos nas praças e Shoppings da cidade  e Dança 

Comunidade.                                                   

 

http://www.an.com.br/
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Figura no. Palco do Clube Harmonia Lyra  

 

Fonte: http://ndonline.com.br/, acessado em 20.06.2015  

 

O cartaz de 2015, interage a linguagem da dança com o da arte Urbana, 

do Grafite, com a criação, do gaúcho, Luis Flávio Trampo, “um dos mais 

conceituados artistas do grafite brasileiro. 

[...] “A obra, recebe o título de Ar, Água e Fogo, e o artista  
escolheu trabalhar com pássaros, que são seu ícone pessoal, 
uma espécie de assinatura própria da arte urbana, que em 
muitas obras, como esta criada para o Festival de Joinville, 
junta-se à sua pesquisa geométrica e estudos de campos de 
cor.”(http://anoticia.clicrbs.com.br/” de 13.06.2015. 

 

O artista explicou que: [...]”Na tela, fiz a reunião de alguns elementos de 

pesquisa do meu trabalho artístico, utilizando formas geométricas, texturas e 

desenhos de três bailarinas representando os elementos da natureza: ar, água 

e fogo.”  Disponível em (http://anoticia.clicrbs.com.br/” de 13.06.2015. 

  

 

http://ndonline.com.br/
http://anoticia.clicrbs.com.br/
http://anoticia.clicrbs.com.br/
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 Figura no. – Cartaz de 2015. 

 

Fonte: http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/cultura-e-variedades  de 13.06.2015 

 

Neste ano o a companhia de dança da Escola do Teatro Bolshoi, que 

completou 15 anos contempla a apresentação na Noite de Abertura 

apresentando a peça “O Quebra Nozes” com base o Libretto de E. Т. А. 

Hoffmann segundo V. Vainonen, na versão de V. Vasiliev, sobre a música 

original de P. Tchaikovsky. O mestre russo Vladimir Vasiliev também assina a 

versão coreográfica, as telas do cenário e a produção, levando ao palco cerca 

de 80 bailarinos, professores e alunos da instituição. Peça creditada para 

Marius Petipa, e apresentada pela primeira vez no  Theatro Mariinsky, da 

Rússia, em 1892, obra que retrata uma festa natalina.  

 

 

http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/cultura-e-variedades
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Figura no. O Quebra Nozes – Escola do Teatro Bolshoi no Brasil.

 

Fonte: Foto de Cleber Gomes usada na divulgação do Festival de 2015. 

 

Na Noite de Gala, o Festival apresenta a Companhia italiana, Evolution 

Dança Theater, com o espetáculo Firefly,  desenvolvida pelo coreógrafo 

Anthony Heiri, que mistura  a ilusão e a mágica por meio de técnicas de luz 

negra, acompanhando a performance dos bailarinos no palco, que. A 

coreografia  mistura a ilusão e a mágica por meio das técnicas de luz negra, 

acompanhando a performance dos bailarinos especializados em diferentes 

técnicas de dançacausando uma polifonia de linguagens no palco, misturadas 

e sobrepostas.. 

 Segundo a Ficha Técnica do espetáculo, feita pelo Ingresso Rápido: “A 

coreografia é composta por figuras misteriosas que parecem flutuar, saltar e 

desaparecer em meio a luzes, cores e escuridão. Mistura dança, atletismo, 

ilusionismo. 



162 
 

Figura  no.  Evolution Dance Theater

 

Fonte: www.festivaldedança.com.br – Fotos de divulgação – Acessada em 21.06.2015  

 

 O seminário de dança deste ano discutirá as estruturas curriculares dos 

cursos de graduação em dança, no Brasil. 

 

2.5 - Depoimentos Sobre o Festival de Dança de Joinville 

Apresenta-se a primeira parte das considerações com entrevista e 

depoimentos do presidente do Instituto Festival de Dança de Joinville, 

depois considerações feitas por Albertina Tuma, uma das fundadoras do 

Festival de Dança de Joinville, seguida por depoimentos diversos dos livros 

de 15 anos e de 30 anos do Festival, depoimentos de bailarinos, corógrafos 

em jornais, rádio, TV e por fim depoimentos de participantes do evento na 

rede social. 

http://www.festivaldedança.com.br/
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Em entrevista com o presidente do Instituto Festival de Dança de 

Joinville, Ely Diniz da Silva Filho, em 14 de março de 2014, ao perguntar os 

motivos que ele como gestor do evento e do Instituto atribui ao sucesso do 

Festival de Dança de Joinville, respondeu que “foram diversos fatores, lá 

nas primeiras edições do evento pode se considerar: A aceitação da 

população, os voluntários, a vontade política da gestão municipal e na 

atualidade o tempo de Planejamento do evento. Afirmou que antes de 

terminar uma edição a próxima já se encontra em andamento. O tempo de 

preparo é de um ano, para que tudo esteja pronto em julho requer um 

cronograma da equipe e da curadoria artística 12 meses antes”. 

Ely Diniz, apontou ainda que: “a população de Joinville percebe que a 

dança representa a cidade. Relata que o evento começou com muito 

voluntariado e que na década de 1990, alcança o profissionalismo 

necessário para dar o lugar que o Festival atingiu.” 

 Lembrou que: “ a organização do Festival de dança sempre busca uma 

boa relação com a cidade.” 

Abordou ainda que “o profissionalismo e organização são fatores 

essenciais para que tudo saia da melhor forma possível e o desafio é ser 

melhor a cada ano, que a gestão é fundamental” 

Afirmou que “o respeito aos regulamentos e sua revisão que acontece 

anualmente, as constantes avaliações sobre os acontecimentos do Festival 

de Dança de Joinville também são preponderantes ao sucesso alcançado 

pelo mesmo, porque o cumprimento e respeito ao regulamento garantem a 

credibilidade dos participantes.” 

Atribui também a participação de profissionais no Conselho Artístico, na 

curadoria, no júri são fatores relevantes ao profissionalismo do evento. 

Colocou que “ a busca em  fazer “o diferente” também tem um peso no 

sucesso do evento, assim como o desafio de ser melhor a cada ano” 
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Falou na entrevista, assim como nas declarações na mídia que a 

“grandeza do evento também se dá no encontro de vários gêneros da 

dança num só evento e procurar abrir espaços para artistas”. 

Apontou ainda “a criação do Instituto Festival de Dança para coordenar o 

evento e numa participação paritária, entre as empresas privadas, o 

governo de Santa Catarina, a  captação dos patrocínios é fundamental para 

o evento, fazendo deste, o mais autônomo possível com caráter técnico, 

separando a administração profissional, organização e conteúdo contribui 

para a continuidade e sucesso do mesmo. “ 

Em entrevista para o jornal “A Notícia” de Joinville Ely Diniz afirmou que 

“Desde sua criação, o evento contribui para o desenvolvimento social, 

cultural e econômico da cidade e do estado; e também para o 

fortalecimento da dança brasileira.” 

Numa análise sobre o evento de 2012, o evento dos 30 anos de evento 

em entrevista, do presidente para um Blog do Loetz afirmou “ Realizar o 

Festival de dança de Joinville significa um orçamento de R$ 5.4 milhões e 

este valor não pode crescer porque a cidade não comporta. A cada ano se 

faz necessário cortar custos[...]Sempre digo que gerir o festival sempre deu 

certo porque nenhum de nós conhece de dança; mas sim de gestão.”53 

Andréa Bardawil, em entrevista para revista ‘Gente que 

Dança”(Dezembro de 2012) teceu as seguintes considerações sobre o 

Festival de Dança de Joinville: “ a responsabilidade da curadoria artística: 

definição das atrações das noites de abertura e de Gala, a seleção da 

Mostra Competitiva, Meia Ponta, Palcos Abertos, Mostra contemporânea, a 

escolha das oficinas e professores, a indicação dos jurados, a elaboração 

da programação do Seminário de Dança  e o suporte na estruturação de 

todos os eventos que integram a programação do Festival, enfim todo 

escopo de ações que juntas e integradas, conferem consistência ao evento, 

                                                           
53 Entrevista publicada no Blog do Loetz, vinculado ao Jornal A notícia em 29.7.2012. Disponível 
em http://wp.clicrbs.com.br em 04.02.2015  
 

http://wp.clicrbs.com.br/
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apontando relevâncias e prioridades, garantindo a qualidade da 

programação. [...] O Festival de Dança de Joinville , o maior Festival de 

Dança do Mudo temos em sua grandiosidade o maior desafio. [...] Em 

relação a Mostra Competitiva , a responsabilidade no fortalecimento das 

atividades complementares aumenta, a fim de que as ações pedagógicas 

se firmem com consistência, proporcionando desdobramentos para além do 

período do Festival”. 

Nelson Triunfo. Um dos pioneiros do Hip Hop afirmou que “o Festival de 

Dança de Joinville é o maior do mundo, porque tem diversidade de estilos 

de dança e música”54 

Luiz Veríssimo jornalista do Jornal Notícias do Dia, ao comentar o 32º. 

Festival de Dança de Joinville, fez um jogo comparativo com o Futebol 

dizendo “ Se no futebol Joinville está tentando subir para serie A, na dança 

já estamos na liga Mundial”55 

GEHLEN &BRAGA (2012, p.3], na publicação do livro em comemoração 

aos 30 anos de Festival escreveram  que:  “ os fatos de tal sucesso foram a 

hospitalidade do povo, a sensibilidade dos empresários que apoiaram o 

mesmo e a garra dos que carregaram o piano, da vontade dos bailarinos 

em dançar dos professores e especialistas em reciclar, tornando o mesmo 

com a grandeza dos dias atuais. 

Cecilia Kerche, bailarina, num programa de televisão gravado para a TV 

Senado, em 2012, por ocasião dos 30 anos de Festival, fez as seguintes 

considerações: “Nós temos um diferencial muito  grande, antes de Joinville 

e agora com um Festival de 30 anos, nós tivemos um salto qualitativo 

enorme, graças ao Festival de Joinville, nós entramos no mapa mundial da 

dança, graças ao Festival ele rompeu as barreiras, aproximou os estados 

possibilitou intercâmbio do país todo uma vez por ano e de Joinville 

surgiram outros Festivais que foram frutificados com o Festival de Joinville, 

e evoluiu a dança brasileira.” 

                                                           
54 Jornal Notícias do dia de 28.7.2014, pag. 3. 
55 Ibdem  do dia 22 de julho de 2014, pag 2. 
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Ana Botafogo, em entrevista para o mesmo programa teceu as seguintes 

considerações: “Uma oportunidade de aprimoramento, uma cancha de 

palco aos alunos e todos profissionais, o clima do Festival de Dança de 

Joinville é muito bom é um clima de intercambio, de encontro de jovens 

bailarinos, de coreógrafos, de professores e para os jovens ficam na 

adrenalina de ver tudo, mas também se exercitar e ser visto. O Festival de 

Dança de Joinville é o responsável pelo Brasil ter tantos talentos e lançar 

talentos, porque todos os profissionais de dança vão à Joinville para ver o 

que está acontecendo, novos talentos e a bailarina Ana Botafogo, conversa 

com os jovens, dá informações, orienta e sempre dá uma palavra de 

incentivo, uma orientação e essa é a riqueza do Festival de Dança de 

Joinville”. 

Iracity Cardoso, curadora artística do Festival,considerou:  “Depois de 30 

anos de existência, o Festival tem mantido alto nível de organização. A 

quantidade de oportunidades para os jovens é mantida e aprimorada, assim 

como as apresentações de espetáculos, seminários, palestras e, sobretudo, 

a troca intensa de informação entre todas as comunidades que se dedicam 

à dança no Brasil.” 

Dando continuidade aos registros no Festival de Dança de Joinville o 

Bailarino Wolnei Macena, esteve no evento, nas primeiras edições, quando 

se realizava no Ginásio Ivan Rodrigues e relata que “apesar do frio, da 

dificuldade de acesso ao local a competição era muito saudável, tinha de 

fato muita troca de experiências, os bailarinos visitavam os principais pontos 

turísticos da cidade e nos pontos de encontro da noite, os participantes não 

percebia, mas invadiam as pistas, onde andavam, dançavam e criavam.” 

  Ao entrevistar uma joinvilense, bastante engajada com a cultura 

da cidade, Iraci Seefeldt, Jornalista e Produtora Cultural faz as 

seguintes considerações a respeito do evento: 

“O Festival de Dança de Joinville é responsável por inserir a cidade no 
cenário cultural brasileiro e internacional. Reconhecida cidade industrial, 
com marcas fortes atuantes no mercado desde os anos 70, Joinville 
encontrou no Festival e na suas possibilidades de evolução e 
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desenvolvimento ao longo dos anos um canal de relacionamento com o 
mundo das artes. Não que a cidade não possua artistas talentosos nas 
mais diversas áreas, mas na forma de um evento que se relaciona com 
praticamente todas as tribos da dança e com públicos de diversas faixas 
etárias e diferentes origens geográficas, o Festival foi e continua sendo 
responsável por abrir portas e ampliar as perspectivas culturais da 
cidade. Criado dentro da estrutura da gestão pública municipal, o evento 
passou por momentos difíceis e quase teve seu futuro e continuidade 
ameaçados. A saída encontrada na época foi certeira e deu início a uma 
nova forma de gestão do evento, onde produtores com grande bagagem 
e experiência na área de eventos assumem a organização do Festival, 
assessorados diretamente por uma equipe de curadores, todos 
especialistas nas mais diversas áreas da dança. Um formato inédito de 
gestão, que se tornou um case de sucesso reconhecido, mas que 
mesmo assim, a cada ano precisa se reinventar e buscar novas formas 
de parcerias, para garantir a continuidade do crescimento artístico do 
evento e a viabilidade financeira e estrutural necessárias para manter 
vivo e dinâmico um evento com mais de 30 anos.”56 

 Ines Bogea, diretora artística da São Paulo Companhia de Dança coloca 
que:  

“O Festival de dança de Joinville é o maior do país nesse formato 
competitivo, reunindo estudantes de dança, grandes profissionais desta 
arte para ministrarem cursos e oficinas pagos. É uma maneira de 
fomentar a dança amadora que tem desejo de ampliar seus 
conhecimentos. Os alunos podem fazer cursos e se apresentarem como 
podem assistir apresentações todas as noites. É um grande evento para 
que os alunos das escolas possam ter mais uma experiência de palco 
no ano, além das suas apresentações de final de ano e a cidade toda se 
envolve com o evento.”57 

O depoimento a seguir foi registrado por meio de entrevista realizada em 

05.03.2015, com a bailarina, coreógrafa e diretora da Cia. Paulista de Dança, 

Adriana Assaf, que também é diretora da Companhia de Ballet que leva seu 

nome que apresentou: O Lago dos Cisnes, no gênero Balé clássico de 

repertório em 2014 e ganhou o prêmio de melhor grupo do Festival de Dança 

de Joinville, 2014. 

 Ao questionar sobre os objetivos de criação do festival para se realizar 

um intercâmbio entre escolas, companhias de dança, bailarinos e coreógrafos, 

ela afirma que: “ estar em Joinville sempre se aprende muito e se faz contato 

com a elite da dança brasileira.“ 

                                                           
56 Entrevista realizada por meio eletrônico em 28.02.2015  
57 Entrevista realizada por meio eletrônico em 14.04.2015 
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 Relata ainda que: “no início a cidade era menor e não tinha tanta 

infraestrutura, lembra-se das ruas de terra, da escassez do transporte público, 

o que fazia com que todos andassem muito a pé no percurso entre o local que 

se hospedava e o Ginásio, que apesar disso tinha uma integração boa entre os 

grupos que durante o percurso iam cantando seus gritos de guerra, que a 

cidade não tinha o mesmo glamour que se tem na atualidade, não tinha 

shoppings. 

 Lembra-se dos palcos alternativos, nas fábricas e como a relação dos 

bailarinos, dos grupos com os operários das indústrias era boa, aquele público 

apresentava uma reação muito positiva em relação as apresentações. Lembra 

que apesar das apresentações acontecerem no Ginásio, este era sempre 

lotado. 

 Com relação ao Festival em si não tinha a mesma seletiva de hoje e os 

regulamentos que são necessários. Aponta que o encontro com os jurados 

apontando os erros é de grande importância para aprimorar o trabalho a cada 

ano. Fala que o encontro com os jurados que são profissionais de elite de 

dança é um aprendizado importante. “ 

 Adriana Assaf aponta como pontos fundamentais do sucesso do Festival 

de Dança de Joinville abordando que “o evento começou muito bacana, num 

local neutro, numa cidade bacana, pequena, hospitaleira, acolhedora, tipo uma 

cidade de boneca e que o fator da cidade pequena na época contribuiu muito 

para o desenvolvimento, as trocas sobre dança e transformou o festival num 

divisor de águas na dança brasileira.” 

 Ao perguntar o que representa subir no “palcão”58 de Joinville ela afirma 

que desde muito jovem tinha este sonho e que quando começou frequentar o 

Festival nos idos de 1986, ela sonhou com a apresentação de seu grupo, 

porque aquele palco além das dimensões espaciais de altura, profundidade, 

largura é um palco que se apresenta a dança de seu grupo para os melhores 

profissionais  e mais destacado público de pessoas que dançam, que estudam 

dança, ou seja a elite pensante da dança do país se encontra lá, por isso a 

                                                           
58 Palcão é usado pelos profissionais de dança, não só pelo tamanha, mas pelo público qualificado que 
se encontra em Joinville. 
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emoção é muito grande, porque o bailarino sabe que está sendo avaliado, visto 

por pessoas que sabem oque representa cada passo executado.” 

 Afirma também que: “Para o grupo premiado em 2014, que já está 

ensaiando para 2015 é uma responsabilidade muito grande, porque não tem 

que dançar apenas para vencer, mas a responsabilidade de apresentar um 

espetáculo com a mesma qualidade do ano anterior.” 

 Relata que “o premio representa para o grupo credibilidade, aos 

bailarinos uma confiança e reconhecimento dos anos que se faz e estuda 

dança, principalmente para os alunos do projeto social: “Fazendo arte na ponta 

dos pés” que recebem uma bolsa de estudos na Escola Técnica de Dança 

Adriana Assaf, para estes ser o melhor grupo é o fruto de muitos anos de muita 

dedicação.” 

 Adriana Assaf aponta que para uma companhia, “o festival sempre é 

importante e apresenta hoje como maior dificuldade ausência de espaços para 

ensaios do grupo fazendo com este vá à Joinville um ou dois dias antes do 

espetáculo, porque além da escassez, o aluguel do espaço, hospedagem e 

alimentação do grupo inviabiliza a participação durante todo o período do 

Festival. Afirma ainda que sem ensaio o grupo perde qualidade. Ela compara 

práticas como o do Grand Prix de Lausanne onde os bailarinos tem “sponsors”, 

são padrinhos dos bailarinos naquele período e que auxiliam com a 

alimentação eestadia no local.” 

Relata que “estas dificuldades apontadas, faz com que os grupos tenham 

poucas chances de participar dos cursos, do Seminário, etc. porque a ausência 

do espaço e custos, com alimentação, hospedagem, transportes, faz com que 

a presença em Joinville se dê muito próximo da data de apresentação, num 

período mais curto.” 

Outro ponto apontado” é a ausência de uma assistência médica mais 

efetiva, porque decorrente dos ensaios, o frio, sempre pode acontecer em ter 

um componente do grupo com problemas e o socorro é o da saúde pública ou 

dos próprios convênios médicos, que em todos os bailarinos possuem.” 
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Finalizando a entrevista fala sobre a dança no leque das artes, que aponta 

uma hipótese que “a dança ainda não tem o prestígio que merece, até porque 

para a sociedade é confuso se dança é arte, esporte, é entretenimento?” 

Afirma que: ”a dança evoluiu muito, mas seria preciso mais 

profissionalismo, que ainda muitas pessoas procuram a dança pela prática e 

poucos para estudar com maior profundidade e é uma área que não tem uma 

exigência legal de requisitos para ensinar, apresentar-se profissionalmente.” 

Finaliza relatando que “em 2014 teve suas emoções amplificadas de ter 

ganho dois prêmios e de ter sua filha, Larissa Luna, dançando no “palcão” 

como bailarina de sua Companhia, no papel de princesa Odette, personagem 

principal da peça “O Lago dos Cisnes” 

Figura no. 80 -  O Lago dos Cisnes com  a Cia. De Ballet Adriana Assaf 

Grupo campeão em 2014
 

 
Fonte: www.ciapaulistadedanca.com.br – Acessado em 05,03.2015. 

 

Para fechar os depoimentos de profissionais registra-se aqui um depoimento 

de Marika Gidali, diretora do ballet Stagium de São Paulo falando de Festivais, 

no programa Arte em Movimento, no canal Arte 1, em 26.04.2014: “ Tenho um 

http://www.ciapaulistadedanca.com.br/
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temor de Festivais, por causa da competição, modalidade esta que é do 

esporte, mas os Festivais tem formado bailarinos fantásticos”59 

 

 
 Pesquisando na rede social Facebook, encontrou-se as seguintes 

declarações: 

Figura no.81 – depoimento de uma participante do Festival de Dança de 
Joinville 2014 

 

Fonte: ww.facebook.com.br – Extraído da página do Festival em 27.01.205  

 

  Como pode-se observar no depoimento de Carla Lima a 

diversidade de ritmos e gêneros dá ao Festival de Dança de Joinville a 

grandeza que alcançou. 
                                                           
59 Arte em Movimento. São Paulo, Arte 1, 26.04.2015 – Programa de TV  
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  Encontrou-se ainda o depoimento a seguir: “ Este festival é 

maravilhoso pois a gente acorda pensando na dança, na rua vê a dança e 

quando chegamos nas aulas ou nas competições e palcos abertos nós 

respiramos a dança!!!! Essa foi a minha primeira de muitas participações nesse 

um festival de sonhos.” Marcelo Arena. 

 

 

Figura no. 82– depoimento de uma participante Lucas Elias do Festival 
de Dança de Joinville 2014 

 

Fonte: ww.facebook.com.br – Extraído da página do Festival em 27.01.205  

 

Como pode-se constatar na figura anterior todos os estilos e ritmos que 

na terminologia do evento se chamara gêneros é considerado como ponto 

forte do evento. 
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Selecionou-se mais um depoimento, de Ariany Coelho,que aborda a 

questão do sonho do bailarino em estar no Festival de Dança de Joinville: “Me 

apresentar nos palcos abertos do Festival de Joinville desse ano, foi a 

realização de um sonho. Um grande passo, e motivação para continuar me 

esforçando. Para um dia, quem sabe, poder estar na competição.” 

No depoimento a seguir já temos o  da categoria meia ponta, composta 

pelos pequenos já formando as futuras gerações de bailarinos e participantes 

do evento: Rosangela Almeida: “Foi sensacional a experiência de participar 

desse Festivale ficar em 2° lugar na meia ponta, amei. Espero voltar ano que 

vem para dançar no “palcão”, pois minha escola dançou e eu não pude dançar 

com o grupo por causa da minha idade. “Luiza Almeida, solista balé jovem de 

são Vicente. 

Quando ela fala “palcão” ele se refere ao palco principal do Festival, no 

Centreventos, onde acontecem as principais apresentações do evento. 

   Figura no. 83   Depoimento de Luiza Almeida, solista balé jovem de são 
Vicente. 

 

Fonte: ww.facebook.com.br – Extraído da página do Festival em 27.01.205  
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  Registra-se a seguir um depoimento muito forte de um jovem 

bailarino: “Não tem como não sentir saudade desse lugar maravilhoso. 

Primeira vez que fui, agora em quanto eu viver me farei presente no 

festival.” Welber Dias 

  A seguir pode-se ver a imagem registrada do bailarino que leva 

consigo uma imagem do Centreventos, como local de realização de um 

sonho, da ponte dos Príncipes, que além de levar a imagem consigo, cria 

uma paisagem de Joinville na época do Festival. 

Figura no.  84-   Welber Dias, levando consigo a paisagem de Joinville 

 

Fonte: ww.facebook.com.br – Extraído da página do Festival em 27.01.205  
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Nafigura seguinte temos o depoimento do bailarino João Vitor cujo relato 

aborda o intercâmbio proposto na criação do mesmo e a marca da 

sensação única em participar do evento:  

“O Festival de Dança de Joinville, é uma sensação única, onde a palavra é 

Aprender, onde encontramos pessoas com uma sede de troca de informações. 

Emoção a flor da pele, choro e muitas risadas se mistura com a vontade de 

viver cada segundo do Festival. Posso viver e passar por muitas coisas nessa 

vida mais o Festival de Joinville, está marcado na minha alma.” 

Figura no. 85– Depoimento do bailarino João Vitor 

 

Fonte: www.facebook.com.br/festivaldedancadejoinville 

 

No depoimento seguinte registra-se o grupo, o amor pela dança, 

apropriando-se da imagem de um patrimônio de Joinville que é a Estação 

Ferroviária. 

O que se vê nestes trilhos são outros movimentos, os da paixão pela 

dança, alterando o cenário, da ferrovia para o do movimento do corpo e sua 

imensa possibilidade de alterar a paisagem urbana. 

http://www.facebook.com.br/festival
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Figura no. 86Foto enviada por Juliana Pereira, registrando a integração 
da arte dos movimentos com o Patrimônio arquitetônico local. 

 

Fonte: ww.facebook.com.br – Extraído da página do Festival em 27.01.205  

  

“O depoimento a seguir é de um grupo local, da Escola Pedro Ivo Campos 

de Joinville onde constata-se pelo depoimento que todo trabalho de preparação 

os levou ao Festival e trouxe ao grupo grande aprendizado. “O festival me 

ensinou que com trabalho árduo, foco e dedicação tudo é possível.” Renata 

Salomon: 
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Figura no.87  Grupo de dança Pedro Ivo de Campos  de Joinville 

 

Fonte: ww.facebook.com.br – Extraído da página do Festival em 27.01.205  

 

 

A professora do grupo Tradição Cultura Herança da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, afirma que o mesmo participou pela segunda vez do 

Festival na mostra competitiva e nos Palcos Abertos e a Profa. Malu Oliveira 

relata: “ a experiência trouxe momentos inesquecíveis na história do grupo.” 
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Figura no.88- O grupo Tradição Cultura Herança da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul 

 

 

Fonte: ww.facebook.com.br – Extraído da página do Festival em 27.01.205  

 

 

Finalizando os depoimentos extraídos da rede social, apresenta-se do 

depoimento de  Lipe Favero,  do Grupo Corpo Livre de Valinhos/SP  um dos 

campeões no gênero danças urbanas, que vem expandido a participação do 

gênero a cada ano. 
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Figura no. 89  Depoimento de Lipe Fávero. 

 

Fonte: ww.facebook.com.br – Extraído da página do Festival em 27.01.205  

 

2.6 - O Festival de Dança de Joinville Hoje 

 

O evento é consolidado, e conforme entrevista do presidente do evento 

em 2014, Ely Diniz e da produtora cultural Iraci Seefeldt, no  início dos anos de 

1990 o evento esteve ameaçado, decorrente do Plano Collor e dos cortes de 

recursos das instituições públicas, e mudanças da antiga Lei Sarney,  mas a 

saída para a crise foi a criação do Instituto Festival de Dança de Joinville, que 

alia a gestão de um evento, a instância de governança entre o evento, a gestão 

municipal, estadual e federal, garantem a sua qualidade, a Curadoria e 

Conselho Artístico garantem a qualidade, inclusão e inovações do mesmo 

fazendo com que a participação do público interno de dança seja almejada a ir 
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e retornar muitas vezes ao evento assim como um público considerável de 

dança durante as apresentações, sejam no Centreventos, assim como nos 

Palcos abertos da cidade. 

Nota-se que há uma expansão de atividades de dança na cidade, como 

exposições antes e depois do evento, como exposições que dão início no 

Festival e depois ficam na cidade como foi o caso da Exposição de Pina 

Bausch em 2014; a exposição “Os príncipes do Ballet” que realizou-se no 

período entre 10 A 25 de março, num período fora da agenda do Festival, no 

Shopping Mueller, que criou um elo forte com a dança. A Exposição apresentou 

ao público catarinense uma seleção de “Principes”, dos grandes clássicos do 

ballet, registrando a presença da figura masculina no ballet. 

O Instituto Festival de Dança mantém atividades da UNIDANÇA, com 

cursos a distância de dança, cultura, assuntos diversos ligados a área cultural. 

Joinville conta ainda o ano todo com a rádio dança, que tem uma 

programação diversificada o ano todo e durante o Festival mantém entrevistas, 

matérias, músicas, tudo ligado a dança.  

 Conforme já descrevemos ao longo do trabalho o evento apresenta 

novidades em todas as edições.  

 Para a área de dança é um evento importantíssimo decorrente do 

intercâmbio, das experiências, das revelações. 

 Para o Turismo muito importante porque atrais turistas no período do 

Festival e também porque o evento tornou-se um símbolo da cidade, assim 

como a extensão do Festival para cidades do estado de Santa Catarina, assim 

como pela extensão à outras capitais.  

2.7 - - Legado do Festival que faz de Joinville a cidade da dança: 

 O tema legado está sempre inserido nos megaeventos esportivos, na 

área dos eventos em si constatou-se uma escassez de informações e 

conceitos sobre legados ou qualquer metodologia de avaliação, portanto 

buscou-se adaptar as informações e conhecimentos da área esportiva, para o 

evento em estudo. 
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 Considera-se neste trabalho legado como o que o evento deixou para a 

cidade de Joinville. 

 Os autores da área de eventos usam a terminologia benefícios. 

 Carlsen(2006) aponta benefícios tangíveis e intangíveis sendo: 

 

Quadro no. 9 -   Benefícios e custos tangíveis de eventos 

Benefícios Tangíveis Custos Tangíveis 
Instalações novas para eventos; 

Despesas de turistas mais elevadas, 
antes, durante e pós evento; 

 

Cobertura e imagem positiva dos 
meios de comunicação 

 

Capital e custo de construções; 

Salários e outros custos com 
emprego, indenização, seguro, etc.; 

Custos com serviços essenciais 
adicionais (polícia manutenção de 
estradas, limpeza e instalações 
sanitárias); 

Manutenção a longo prazo das 
Instalações do evento. 

Fonte: Jack Carsen  

 O autor aponta a seguir os Benefícios e custos intangíveis de eventos: 

Quadro 10    Benefícios e custos intangíveis 

Benefícios intangíveis Custos intangíveis 
Maior Orgulho Comunitário; 

Renovação Cultural; 

Aumento por interesse e de 
investimentos no anfitrião; 

Elevação de preços e propriedades 
comerciais e residenciais. 

Aglomeração e inconveniência; 

Barulho e poluição visual; 

Crimes e danos a propriedades 
privadas e 

Saídas dos residentes e fuga dos 
turistas da área de eventos. 

Fonte: Jack Carsen 

 Apresenta-se a seguir o legado tangível sobre o Festival de Dança de 

Joinville: 
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Complexo Centreventos Cau Hansen  

 O Complexo Centreventos Cau Hansen é o espaço de realização do 

Festival de Dança de Joinville e encontra-se no site da Prefeitura de Joinville  

as seguintes informações: que o equipamento foi idealizado para abrigar 

grandes eventos e entre estes o evento em estudo e, que o complexo foi 

inaugurado em 26 de junho de 1998 e o mesmo é composto pelos espaços: 

- Arena Multiiuso que é onde acontece a Mostra Competitiva, a Noite de 

Abertura, a Noite de Gala e Noite dos campeões do Festival de Dança de 

Joinville, o qual possui uma área total de 25 mil m2., um palco de 900 m2 e o 

lateral com 300 m2, com boca de cena de 9 m2 de altura por 17 m de largura; 

10 camarins conectados na Internet, Fax, TV a cabo, Frigobar e poltronas 

massageadoras, um Hospitality center com camarote com 120 poltronas e área 

privativa de 150m2. E que podem ser transformadas em até 5 suítes, quatro 

vestiários, sala de imprensa e locais para câmaras, coxias, área de 

alimentação e o espaço a comporta até 6.000 pessoas na plateia e 32 

camarotes.60 

 Apesar da terminologia  “Arena multiuso” ser frequente na época da 

Copa do Mundo de 2014, Joinville já conta com tal modalidade desde 1998 e 

foi pioneira na América do Sul neste formato que  permite que abrigue eventos 

culturais, esportivos, feiras, com otimização do espaço, para vários tipos de 

eventos, conforme figura a seguir. Além das imagens apresentadas o 

Centreventos foi usado para o velório de seu criador, o Senador Luiz Henrique 

da Silveira em 10 de maio de 2015.  

 

 

 

 

                                                           
60 Show case de eventos do Joinville e região  Convention & Visitors Bureau 
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Figura no. 90 - Centreventos Cau Hansen – Arena Multiuso 

 

Fonte: www.fundacaocultural.joinville.sc.gov.br- Acessada em 04.02.2015  

Figura no.   91-     Arena multiuso preparada para o Festival de Dança

 

Fonte: Show Case do Joinville e Região Conventions & Visitors Bureau 

- Centro de Convenções Alfredo Salfer 

 O Centro de convenções é propício a eventos de pequeno porte, como 

reuniões, Congressos, convenções, cursos entre outros eventos.Composto por 

onze salas mais 3 salas usadas para apoio e secretaria de eventos.  Durante o 
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Festival de Dança de Joinville esta área é ocupada para sala de imprensa, de 

Júri, Secretaria, entrega de ingressos adquiridos anteriormente pelos sistema 

de ingressos on line como Ingresso rápido, informações turísticas, e uma área 

de apoio e circulação dos participantes, com pontos de carregadores de 

celular, totens com informativos do evento e um palco que tem apresentações 

de pequenos grupos e muito usado como cenário de fotografias, tem tanta vida 

que parece lugares distintos. 

Figura no.92 - Centro de Convenções Alfredo Salfer 

 

Fonte: www.fundacaocultural.joinville.sc.gov.br- Acessada em 04.02.2015  

  

Tanto a Arena multiuso Centreventos Cau Hansen,comoo Centro de 

Convenções Alfredo Salfer e Expocentro Edmundo Doubrawa, são importantes 

à cidade não apenas pelo Festival de Dança, mas para área de eventos de 

forma geral, como oferta técnica para eventos, oque facilita a captação de 

eventos e gera fluxo de turistas para Joinville. 

 

 

 

 



185 
 

 

Figura no.  99 -  Pequeno palco usado durante o Festival que se torna cenário 
para fotos 

 

Fonte: Foto da autora 

 Este pequeno palco é uma forma de todos que vão ao Festival brilharem, o 

mesmo se transforma num gerador de imagens 

- Expocentro Edmundo Doubrawa 

 Trata-se de um pavilhão de 4.060 m2, voltado para realização de feiras e 

durante o Festival de Dança, é o local onde se realiza a Feira da Sapatilha e no 

restante do ano feiras de vários setores da economia.  

- Teatro Juarez Machado 

O Teatro Juarez Machado foi construído com objetivo de ser o 

laboratório cênico da Escola do Teatro Bolshoi do Brasil, onde se realizam 

várias apresentações da escola, mas se tornou um dos principais espaço de 

espetáculos de Joinville. Tem capacidade para 492 espectadores, um palco de 

180 m2. Com boca de cena de 5 m de altura por 14 de largura, com boa 

acústica. 
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No período do Festival de Dança este abriga várias atividades do 

evento, como o Seminário de Dança, a mostra Meia Ponte, as apresentações 

de Estímulo Mostra de Dança. 

 

- Sede da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil 

No Centreventos Cau Hansen funciona a Escola do Teatro Bolshoi do 

Brasil, numa área de 6.000 m2.planejada para escola que funciona nos moldes 

da escola de Teatro Bolshoi, de Moscou,com 11 salas de balé, 10 estúdios de 

piano,laboratório cênico, ateliê, núcleo de saúde, espaços culturais, biblioteca, 

sla de figurinos, cantina e a parte administrativa. 

O espaço físico reúne condições técnicas para formação dos bailarinos, 

ensaios. Na entrada pose se encontrar sempre expostas parte de cenário e 

figurinos de uma peça apresentada pela escola. 

A sede possui um ateliê, onde são guardados os figurinos das 

coreografia que o grupo já apresentou em seu repertório. Nas visitas 

monitoradas os visitantes ficam encantados com os figurinos. 

Mantém uma loja com produtos da Escola, sempre muito desejados 

pelos visitantes.  

- Escola do Teatro Bolshoi No Brasil 

Funciona em Joinville desde 15 de março do ano 2000,  onde o 

evolvimento da cidade com a dança foi o fator fundamental para o acordo entre 

Brasil e Rússia  para impantação e funcionamento da escola fora da Rússia. 

Desde sua implantação a escola é um projeto cultural com extensão 

social, abrangência educacional garantindo aos alunos acesso a cultura, 

criando oportunidades ao mesmos por meio da arte. Em janeiro de 2015 a 

Escola divulgou que tem um total de 270 alunos61 dos cursos de balé clássico e 

                                                           
61www.escolabolshoi.com.br – Acessado em 2 de fevereiro de 2015.  

http://www.escolabolshoi.com.br/
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dança contemporânea, todos com bolsas de estudos e além das aulas 

recebem assitência fisioterápica, odontológico, psicológico, alimentação, 

uniforme e transporte. 

A Instituição tem o serviço de visita guiada que passa pelo espaço da 

recepção que mantém em exposição figurinos e cenários dos contos de balé 

apresentados pela Escola, um auditório com pequeno acervo de fotos, 

esculturas, pinturas, sempre ligados a dança, a Biblioteca Aleksandr Pushkin 

em homenagem ao romancista e poeta russo. 

Logo na entrada o visitante é recebido com a frase: “Entrar nesse 

espaço é transportar-se por séculos de história construida por bailarinos e 

ballets, coreografias”, e de fato o espaço da escola é visitado e onde se passa 

respira dança,com muitas fotos e até nas escadas o visitante encontra 

mensagens de dança, deixadas por bailarinos consagrados.  

Em março de 2015, por ocasião das comemorações dos 15 anos, da 

Escola no Brasil, o Jornal  “A Notícia” fez uma edição comemorativa divulgaldo 

números da escola, desde sua inauguração em Joinville: Em 15 anos usou 

72.714 sapatilhas, realizou 111 audições  para selecionar alunos com a 

participação de mais de 52 mil adolecentes. Já formou 227 alunos e 66% dos 

mesmos encontram-se atuando em dança, sendo que 35 estão atuando no 

exterior. Confeccionou-se 991 figurinos para os espetáculos que já percorreram 

21 estados e 88 cidades e já se apresentaram em 7 países. Todos os alunos 

estudam com bolsa integral. A escola já recebeu 60 mil visitntes e 613.000 

pessoas já assistiram os espetáculos da escola. 

A escola conta com 66 funcionários, e precisa de 7 milhões  de reais 

anual  para mante-la. 

Além da escola em si a Escola de Teatro Bolshoi do Brasil, criou em 

2008 a Cia. Jovem da Escola Bolshoi, com objetivo de dar oportunidade aos 

alunos e proporcionar a primeira experiência do mercado de trabalho aos 

graduados na escola. Esta faz apresentações em Joinville, região e em vários 

lugares do Brasil. Em março de 2014 a Cia. Conta com 14 bailarinos. 



188 
 

Diante deste balanço apresentado, verifica-se que o legado da escola 

vai muito além do espaço físico da escola, a mesma emprega funcionários, 

bailarinos, coreógrafos, músicos, forma bailarinos para o Brasil e mundo, 

tornando-se um orgulho para a cidade de Joinville. 

Em frente a escola encontra-se um totem de uma figura de dança 

clássica, de um casal  de bailarinos usado como cenário de fotos de muitos 

visitantes, moradores. A mesma gera uma infinidade de imagens que sõa 

postados na rede social, multiplicando a cada dia a imagem da escola. 

Conforme vimos na introdução deste trabalho a escola sempre está 

envolvida com as comemorações da cidade, da dança. 

Figura no. 94– Totem da Escola de Teatro Bolshoi 

 

Fonte: Foto de Isadora Giaretta 
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Encontra-se ainda em frente ao Centreventos uma escultura em 

mármore branco de Terpsícore, musa da dança, na mitologia grega. Esta obra 

foi inaugurada em 10 de março de 2010 em comemoração aos dez anos da 

Escola do Teatro Bolshoi do Brasil.  

A mesma desperta o olhar para a escultura, provocando uma 

multidisciplinaridade das artes: A dança, a arte plástica, com a escultura, a 

mitologia grega e claro gerando muitas fotografias e imagens a partir da 

mesma  

 

Figura no. 95    Escultura de Terpsicore – a musa da Dança 

 

Fonte: Foto da autora 
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Como legado da dança encontra-se ainda uma sapatilha gigante, feita 

pelo Banco Itaú que  e usada como cenário de muitas fotos, na época do 

Festival ou em qualquer época do ano, porque ela fica na passagem entre o 

Centreventos e o Expocentro. Da mesma forma que os símbolos anteriores 

esta sapatilha fica iluminada a noite e no período do Festival todo participante 

tira fotos em frente da mesma e posta em suas páginas das redes sociais, 

multiplicando a imagem assim como a marca do grande patrocinador do 

evento. 

Figura no. 96  Sapatilha gigante  

 

Fonte: Foto da autora  
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-Sede do Instituto Festival de Dança de Joinville. 

O Instituto mantem sua sede administrativa, no complexo  Centreventos 

Cau Hansen, onde é coração do evento, porque é o local onde se planeja todo 

o processo per, durante e pós evento.  

Relógio da Dança 

Feito para a 30ª. Edição do Festival de Dança de Joinville, usado como 

teaser do evento, fazendo uma contagem regressiva para o início do mesmo, 

Hoje o relógio informa as horas e  localiza-se na Via Gastronômica, centro da 

cidade da dança. 

Figura no. 97   Relógio da dança 

 

Fonte: www.festivaldedança.com.br  Acessado em 31.01.2015 

 Árvore da Dança 

 Em comemoração ao dia da Dança, em 29.04.2014, o Instituto Festival 

de Dança de Joinville presenteou a cidade com uma escultura feita pelo 

escultor Osnaldo Oliveira, com material reciclado: sucata de ferro, borracha e 

madeira, feita de restos de geladeira e freezeres. 

http://www.festivaldedança.com.br/
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 Karin Colleti, coordenadora do Instituto Festival de dança explicou que o 

Instituto escolheu uma árvore como elemento base porque simboliza os frutos 

gerados pela dança em Joinville.62A escultura tem nove bailarinos de jazz, 

sapateado, bale clássico e dança de rua esculpidos em sucatas de ferro 

sobrepostos, três mulheres e quatro homens. A escultura é um atrativo turístico 

cultural de Joinville e cenário para muitos grupos fotografarem, dançarem, 

enfim realizar um encontro entre as artes. 

Assim como nos símbolos anteriores a Árvore da Dança, gera uma infinidade 

de fotos com os bailarinos executando performances da dança em frente a 

mesma e gerando imagens nas páginas das redes sociais e multiplicando a 

imagem de Joinville e do Festival. 

Figura no. 98-Árvore da Dança 

 

Fonte: Guia 2014 Festival de Dança de Joinville 

                                                           
62 Jornal Notícias do Dia de 29.04.2014  
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Silhuetas de Dança pela cidade 

 Instaladas em diversos jardins e canteiros da cidade, como no Centro de 

Cultura de Joinville, na Expoville, no Portal da cidade e assim como outras 

peças geram fotos com turistas, bailarinos e público em geral. 

Figura no. 99       Silhueta no Portal da cidade com um turista 

 

Fonte: foto de Jarbas Satake 

Associação dos Grupos de Dança (ANACÃ JOINVILLE) 

 Associação dos grupos de dança de Joinville, fundada em 2009, com  

objetivo de unir e profissionalizar os grupos de dança de Joinville, contribuindo 

assim com desenvolvimento  da dança na cidade assim como ser uma 

entidade de classe representativa na cidade da dança. 

 Segundo o dirigente da entidade, Edson Gellert Schubert,  presente no 

32º. Festival de Dança de Joinville, argumenta que “sua importância se dá 

porque Joinville não dança apenas no Festival. Além da representação de 

classe o grupo realiza pesquisas sobre as danças etnicas, principalmente as 

germânicas com a preocupação de que as mesmas não percam suas 

identidades.” 
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 A ANACÃ realiza o Dança Joinville, que tem por finalidade garantir 

espaços para apresentações dos grupos de dança do local. Este projeto que 

teve inicio em  2009, numa parceria com a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, 

que cedia o espaço,  e o Instituto Festrival de dança de Joinville,com a 

logística,e Fundação Cultural de Joinville com a divulgação e a ANACÃ com a 

realização. 

Neste ano de 2015, o projeto foi renomado para Espetáculo Dança 

Joinville, com 4 realizações anuais, sendo  abril, junho, setembro e novembro. 

Associação Joinvilense de Dança de Salão(AJODS) 

 A entidade foi criada em 2007 e tem por objetivo difundir a Dança de 

Salão em Joinville, por meio de ações que apromorem esta prática como forma 

de melhoria de vida, apoia projetos educacionais, realiza atividades culturais, 

recreativas de dança de salão, além de buscar aperfeiçoasmento de recursos 

humanos da atividade de dança de salão em Joinville e região. Encontra-se na 

entidade nove escolas associadas.  

Exposições 

Além das exposições já citadas nos períodos do Festival a cidade 

recebe várias exposições sobre dança. 

 Os Principes do Ballet 

Registra-se aqui a Exposição “Os príncipes do Ballet” realizada no 

período entre 10 e 25 de março de 2014, no Shopping Center Mueller de 

Joinville/SC,  que fez parte do projeto “Dança em Foco” que confome catálogo 

da exposição: teve como objetivo valorizar personalidades que fazem parte da 

história da arte da dança, por meio das figuras masculinas da dança. 

A exposição apresentou uma seleção de príncipes presentes nos 

grandes clássicos do Ballet, do século XX homenageando os primeiros 

bailarinos: o cearense Francisco Timbó, o paulista, Paulo Rodrigues; o 

amazonense Marcelo Gomes; uruguaio  Marcelo Misailidis; paulista Thiago 
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Bordin; o carioca Tiago Soares e o mineiro Vitor Luiz, apresentando fotos com 

suas principais apresentações, figurinos e acessórios das principais peças do 

Ballet clássico, os quais os mesmos atuaram como primeiros bailarinos.  

A mostra ficou instalada na entrada do Shopping Mueler, no meio das 

lojas, fazendo com que o público apreciasse a mesma, tirassem fotos e 

conhecessem um pouco mais sobre dança  

Figura no. 100 -  Exposição Os príncepes do Ballet – Shopping Mueller de 
Joinville  

 

Fonte: Foto da autora  
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 Exposição Figuras da Dança 

No ano de 2015, o Shopping Mueller apresenta a exposição “Figura da 

Dança”, realizada no período entre  10 e 17 de março, na Praça Central do 

estabelecimento. A mostra faz parte do Projeto “Dança in Foco” e neste ano a 

atração contou com a parceria com a São Paulo  Cia. De Dança. 

Conforme diretor da Mostra, Darling Quadros, este ano esolheu as 

personalidades da dança com destaque para as bailarinas ; Tatiana Leskova, 

Marcia Haydée, Ana Botaforo, Cecília Kerche e Luis Arrieta. Afirmou ainda que: 

“o projeto Dança in Foco tem como objetivo resgatar a 
história e a memória da arte da dança na cultura 
brasileira . A ação é uma proposta museográfica 
inovadora que, ao reunir múltiplas linguagens, enriquece 
a vivência do visitante no contexto expositivo em que se 
apresenta. “63 

 

 Na exposição de 2015, a exposição contou ainda com  exibições 

gratuítas de documentários,debates, painéis iconográficos e exposições de 

livros. 

Na figura no.102, apresenta-se o debate sobre Figuras da Dança com a 

diretora artística da São Paulo Companhia de Dança, Ines Bogéa e a Bailarina 

Cecília Kerche. 

 

Na figura no. 103  pode se verificar, no mesmo evento, a exposição de 

livros produzidos pela São  Paulo Companhia de Dança. 

 

 

 

                                                           
63 Informativo do Shopping Center Mueller disponível no site:  http://muellerjoinville.com.br, acessado 
em 17/03/2015  

http://muellerjoinville.com.br/
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Figura no. 101 - Exposição Figuras da Dança – Shopping Mueller março de 
2015. 

 

Fonte: www.facebook.com.br – São Paulo Companhia de Dança postada em 
11.03.2015. 

 Verifica-se por meio desta exposção um grande legado, porque 

apresenta um evento cultural na Praça Principal do principal Shopping de 

Joinville, com a presença do curador do evento, Darling Quadros, a grande 

bailarina brasileira Cecília Kerche, que é uma grande figura da dança brasileira 

e Inês Bogea, a diretora artística da São Paulo Cia. de Dança, bailarina, 

estudiosa da dança que traz uma grande contribuição a esta arte, com uma 

uma vasta publicação sobre dança, como a direção da série de documentários 

sobre as Figuras da dança; Primeira Estação; Sala de Ensaio; Passado-futuro, 

Escrita da dança, Oito ou nove ensaios sobre o Grupo Corpo, Contos de Ballet, 

outros contos de Ballet, entre outros artigos, depoimentos, etc. As publicações 

expostas mostra os registros da dança brasileira, importante para nossa cultura 

http://www.facebook.com.br/
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Figura no.102 -  Debate sobre Figuras da Dança no Shopping Center Mueller

 

Fonte:www.facebook.com.br– SPCD -  Disponível em 11/3/2015. 

.Figura no. 103-        Exposição de livros e documentários de dança na 
Exposição Figuras da Dança – Shopping Mueller março de 2015

 

Fonte: www.facebook.com.br – São Paulo Companhia de Dança postada em 
11.03.2015. 

 

http://www.facebook.com.br/
http://www.facebook.com.br/
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LEGADO:  CAPITAL HUMANO 

 Considerei aqui como capital humano os investimentos da Escola do 

Teatro Bolshoi por meio do acordo Brasil e Rússia, seus patrocinadores, a 

cidade de Joinville investiram nos bailarinos e como resultado se formou muitos 

profissionais de dança, presentes em várias Companhias do mundo, mas trato 

aqui apenas os espetáculos,  e trabalhos realizados pela escola do Brail, 

workshops, apresentações em vários palcos e principalmente os profissionais 

que passam a compor o elenco do Balé do Teatro Bolshoi de Moscou/Russia. 

  A Escola do Teatro Bolshoi de Joinville se apresenta e realiza 

workshopssobre dança pelo Brasil,e uma atividade denominada préindicação em 

vários locais do país como em Taboão da Serra/SP, Mogi das Cruzes/SP e os 

espetáculos que podemos  considerar como legado contribuindo com a cultura 

da localidade, contribuído com capital cultural e humano do Brasil, assim como 

entretenimento e fluxo de turistas para assistir os espetáculos, como foi o caso 

da apresentação do Balé Don Quixote, em Brasília em junho deste ano.  

Figura no.  Balé Dom Quixote pela Escola do Teatro Bolshoi de Joinville/SC 

 

Fonte:  Foto de Sergio Sanderson – disponível em http://migre.me/q7iEp - Acessado em 
11.06.2015. 

http://migre.me/q7iEp
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Neste ano de 2015, o Ballet do Teatro Bolshoi, da Rússia, retornou ao 

Brasil depois de 15 anos ausentes no Brasil e apresentou duas peças 

Spartacus64 e Giselle65,  nos Teatros; Municipal do Rio de Janeiro e Teatro 

Bradesco de São Paulo e na peça Giselle, contou com 2 bailarinas do elenco 

do Ballet da Rússia são  brasileiras. A baianaMariana Gomes e maranhense 

Bruna Gaglianoneambas estudaram no Bolshoi de Joinville e daí partiram para 

Rússia. 

 Além das duas bailarinas que já se encontram trabalhando em Moscou a 

Companhia convidou mais 6 bailarina brasileiras, do Bolshoi de Joinville a 

participaram do espetáculo Giselle. 

 Figura no. As 8 brasileiras que compuseram o elenco do Balé do Teatro 
Bolshoi da Rússia 

 

                                                           
64“Spartacus” apresenta a saga de um amor em meio a uma luta por justiça e dignidade. 
Spartacus e sua esposa Phrygia se tornam escravos do consul Crassus após a conquista de seu 
território por Roma. Ele se torna gladiador, enquanto sua companheira se torna uma 
concubina. Após ser obrigado a matar um de seus amigos, em uma apresentação para diversão 
dos romanos, Spartacus se rebela e lidera uma fuga de todos os gladiadores e outros escravos. 
No entanto, a liberdade de Spartacus não dura muito tempo.  Ele é executado pelas tropas de 
Crassus e sua companheira, inconsolável, apela para que a memória de seus atos viva para 
sempre. A saga, representada desde 1968, é composta por 3 atos e sofreu algumas adaptações 
históricas para encenação.” Programa de apresentação disponível em 
http://www.dellarte.com.br/ Acessado em 17.06.2015. 
65 Giselle “A história do amor de uma camponesa por um nobre disfarçado de aldeão.”Programa 
de apresentação disponível em http://www.dellarte.com.br/ Acessado em 17.06.2015. 
 

http://www.dellarte.com.br/
http://www.dellarte.com.br/
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Fonte: Foto de Albenize Bueno  

 O Balé do Teatro Bolshoi da Russia conta ainda com mais um brasileiro, 

o paulista Erik Swalkin, também oriundo de Joinville. 
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3º. ATO  

CENA 1 – A DANÇA 

 Como afirmou  Alastair Macaulay, crítico de dança do jornal New York 

Times, “ Há tantas maneiras de olhar a dança” e é fato pode se olhar sob o 

ponto de vista da estética, do movimento, do romantismo, da imagem, da 

sensação,  da cultura, da arte, mas vamos elucidar neste trabalho alguns 

conceitos e considerações sobre a arte, sobre a forma social, social, cultural, 

artística e como ela se torna espetáculo e atrativo  turístico cultural. 

 O autor acima citado tece comentários sobre a dança enquanto 

espectador,  crítico de dança, que ao assistir um espetáculo, uma 

apresentação de dança tende-se a deixar seu mundo para trás, ir às florestas, 

aborda a energia cobrada dos bailarinos dentro daquela caixa, aborda o 

espaço, o movimento, a luz e as inúmeras maneiras para olhar a dança: 

[...]”Deixar este mundo para trás. Todos coreografia nos leva em 
uma viagem, mas onde? É curioso que nos ballets românticos do 
século XIX, a viagem leva-nos para o terreno arriscado de 
natureza não-confinado. Para a floresta!Nós vamos para a 
floresta para deixar para trás o mundo que conhecemos 

Todos dança transforma o tempo e o espaço em que ela 
ocorre. Ritmo, fraseado, linha, gesto - não importa quão pequena 
sua escala - alterar radicalmente o nosso senso de atividade 
humana. Nas maiores criações formais de dança teatro, a caixa 
inteira de espaço do palco em torno dos dançarinos se torna 
iluminada por energia e cobrado por metro. Sentimos física - o 
movimento da matéria no espaço e no tempo - como drama. 

[...]Existem algumas palavras que eu aplicadas a dança que 
pode não ter entrado descrição dança antes, mas eu acho que 
isso é verdade para qualquer escritor dança vale o seu sal. A 
dança é tão não-verbal que você tem que trabalhar duro para 
evocá-lo. É muito natural para um jovem escritor, por vezes, que 
trabalhar muito duro; isso é o que eu estava fazendo, por vezes, 
em meus primeiros dez anos, porque eu estava aprendendo a 
escrever. 

Mas a dança é difícil escrever sobre em praticamente todos os 
níveis: descrever, analisar, interpretar, para contextualizar.”  

(Macaulay, Entrevista dada ao New York Times em 3 de maio de 
2015) 
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“A dança é uma forma cultural engendrada pelos processos 
criativos de manipulação dos corpos humanos no tempo e no 
espaço. A forma cultural produzida apesar do caráter efêmero , 
possui um conteúdo organizado. Manifestação  visual das 
relações sociais.”(Kaeppler,2013,pag.97) 

 O autor apresenta um conceito voltado para dança como forma cultural, 

mas também aborda os aspecto de criação assim como preparação corporal, 

assim como a dança como elemento das relações sociais. É importante 

ressaltar que no objeto de estudo que é o Festival de Joinville a dança está na 

maior parte do contexto em competições e nos espetáculos, mas desde a pré 

história esteve presente nas relações sociais dos povos, conforme cronologia 

do Apndice no. 1. 

Garaudy, 1913, traz logo na abertura de sua obra Dançar a vida um capítulo 

chamado A dança como modo de viver onde  faz considerações complexas 

sobre a dança, como o modo de existir, a apreseça da dança na vida o tempo 

todo, não só nas festas, festivais e celebrações e de certa forma uma tomada 

de consciência sobre a vida : 

   [...] “A dança não é apenas uma arte, mas sim um modo de 
viver. 

[...] A dança é um modo de existir. Não apenas jogo, mas     
celebração, participação e não espetáculo,a dança está presa à 
magia e à religião, ao trabalho e à festa, ao amor e à morte. Os 
homens dançaram todos os momentos solenes de sua 
existência: a guerra e  paz, o casamento e os funerais, a 
semeadura e a colheita. 

[...] Dançar é vivenciar e exprimir, com o máximo de intensidade 
a relação do homem com a natureza, com o futuro e com os 
deuses. Dançar é antes de tudo, estabelecer uma relação ativa 
entre homem e a natureza, é participar do movimento cósmico e 
do domínio sobre ele.” 

 [...] Dançar a vida não seria, ates de tudo, tomar consciência de 
que não apenas a vida, mas o universo é uma dança e sentir se 
penetrado e fecundado por esse fluxo do movimento, do rítimo, 
do todo.(Garaudy,1913 p.13 e 14, 25 e 26 ) 
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 Bertoni(1992,pg.8 e 9) em sua obra que é voltada para o ballet,  traz 

informações  históricas buscando em seus primerios registros  considerações 

sobre orgiem, motivos, funções da dança, da expressão e suas características 

sociais e antropológicas e  descreve que: 

[...] “Em todas as sínteses formuladas em torno da dança, 
podemos certamente sintetizar seu sentido antropológico, ao 
afirmarmos que esta forma de expressão tem sido o caminho de 
manifestação natural, sobre o qual desde o início, o 
desenvolvimento integral do homem foi desencadeado. 

A dança passou a ser para o homem primitivo a manifestação de 
sua expressão evolutiva. 

A expressão através da dança veio estabelecer o elo inicial da 
comunicação coletiva, permitindo o agrupamento, a preservação 
e a cooperação entre os povos primitivos. Através desta forma 
de comunicação foi possível ao homem primitivo, desenvolver 
seu potencial interno num sentido intelectual, social e cultural, 
adquirindo gradualmente, senso de organização, ordenação, 
divisão de trabalho, estruturando e amadurecendo seu caminho 
evolutivo, dentro do esquema coletivo. 

A dança foi realmente o elemento responsável pela sociabilidade 
do homem.” 

[...]Cronologicamente – Os primeiros registros desta primeira 
forma de expressão, realizada pelo homem datam do período 
paleolítico superior, 75.000 a 15.000 anos AC. 

[...] Como motivo vital da dança aponta a fundamental 
necessidade de sobrevivência como também medo, o mistério 
que envolva o mundo primitivo, a curiosidade, o 
deslumbramento, a adoração, a tristeza, a alegria, o instinto 
guerreiro e o instinto de preservação foram motivos 
catalisadores que impulsionam a manifestação da dança pelo 
homem. 

[...] Como característica da dança no período paleolítico superior 
a dança possuía uma característica mágica, mística e 
encantadora. 

[...]A dança, certamente, só poderá ter sido a primeira forma de 
expressão do homem, uma vez que a linguagem natural do 
mundo a sua volta (universo, natureza, animais) era a dança.” 

 Quanto ao mito sempre presente a mesma autora aborda que: “O Mito é 

a característica histórica e cultural, que rege, marca e predomina  em cada 

período. Por isso é dinâmico e pode ser substituído no processo evolutivo.” 

 Outro ponto relevante que Bertoni (1992, pag.10) aborda é a questão da 

linguagem: 
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[...]Desde o período paleolítico superior à atualidade, a 
linguagem da dança através do movimento é altamente 
simbológica, de caráter envolvente e lúdico. 

A linguagem simbológica da dança, através da plasticidade 
cinética do movimento, é visualmente sugestiva, sendo capaz de 
imprimir no espectador, imagens e associações ilimitadas, 
cheias de riqueza e vitalidade. 

Todo elemento simbológico criado através da  forma necessita 
conteúdo, um significado, uma essência que os embasa. 

[...]O Mito é a característica histórica e cultural, que rege, 
marca e predomina em cada período. Por isso é dinâmico e 
pode ser substituído no processo evolutivo. 

 

 Caminada, (1999, p.1) faz as seguintes considerações sobre  dança: 

“Expressar a dança através das palavras se constitui numa 
tarefa sempre imperfeita”. A dança  entendida como uma cópia 
ou interpretação de movimentos e ritmos inerentes ao ser 
humano é tão antiga quanto o homem. Pouco a pouco, começou 
a ser submetida a  regras disciplinares e a assumir o aspecto de 
cerimônia formal; instalou-se a preocupação da coordenação 
estética dos movimentos, até então naturais e instintivos do 
corpo colocando o homem diante das chamadas danas 
espetaculares, ou seja o espetáculo.” 

[...]Classificamos as dança de acordo com temas e tipos: Dança 
da fecundidade, Danças de Galanteio, Danças Fúnebres, 
Danças de Armas Miméticas, Danças Medicinais, Danças da  
Fertilidade e Fecundidade, Danças de Iniciação. Danças de 
Tocha , Danças Guerreiras, Danças Astrais, Danças de 
Máscaras, A Dança espetacular. 

  

 Isadora Duncan falava que a primeira exigência que se coloca para a 

arte é a de sentir e pulsar sua época. E no decorrer da história da dança 

assistimos este pulsar em vários períodos da história da humanidade. 

 Doris Humpherey dizia que:”Viver é movimentar-se. A dança é uma 

forma consensada e estilizada da vida. [...] A dança se alimenta dos 

movimentos da vida.” 
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De acordo com (Siqueira2006,p.71 e 72) a dança tem um papel na 

comunicação por meio do corpo, que por meio de sua representação no 

espetáculo passa por vários campos do saber:  

“Pensar a dança implica, pois, refletir sobre um campo que é 
religioso, terapêutico, lúdico, lingüístico . O espetáculo de dança, 
ou a dança cência – constitui-se em um dos modos de 
manifestação da dança que distingue-se das manifestações 
expressivas espontâneas por seu caráter de organização.“     

[...] Dança é um meio de expressão e de comunicação complexo 
que envolve valores, portanto, a cultura. Um espetáculo de 
dança ou reprresentação cênica deixa transparecer através do 
corpo aspirações, insatisfações sociais, culturais e estéticas. 

[...]Dança e cultura são conceitos relacionados. Entender uma 
dança implica dominar o código cultural no qual ela se insere: 
movimentos dançados contam histórias, apresentam problemas 
ancestrais, míticos ou mesmo de origem urbana contemporânea. 

 Ao visitar vários conceitos de dança, verificamos que : corpo, 

espetáculo, cultura, movimento sempre se fazem presentes. 

 José Gabriel Duarte escreveu “Dançar é desenhar figuras com o nosso 

corpo pintadas com as cores da nossa alma.” 

 Selecionei esta frase porque é a pura realidade da dança se desenha 

com o corpo, mas é preciso colocar a alma. 

 Serres (2004) em sua obra Variações do corpo que dedica aos seus 

professores de gináticas faz váarias considerações sobre o corpo muito 

relacioandas com o mundo da dança: 

“O Humano e os animais. Estenda os seus braços e pernas obre 
o mundo: no espaço, seus vinte dedos conseguem traçar um 
retângulo ou um círculo que alcançará um raio máximo de 
alcance, semelhante ao de uma escrela do mar de um polvo ou 
de um gibão. Nos pontos extremos dessa figura, sua força ativa 
e sua sensiblidade se irradiam.”(Serres,2004,p.10) 

[...] esboçada no final de os cinco sentidos, na classificação das 
satisfações básicas, respirar, despertar saltar, andar, correr e 
sustentar-se ainda falta algo que não foi levado em conta, a 
sensação de equilibrio sobre os pés.”(Serres,2004,p.30) 
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[...] Reconheci anteriormente nos cinco sentidos a insuficiência 
do sensualismo que os iluministas utilizavam para compreender 
a origem do saber; eles repetiam que depois da tradição não 
existia nada no entendimento que não passasse primeiro pelos 
sentidos. [Não existe nada no intelecto que primeiramente não 
tivesse nos sentidos.] Entretanto no fim do caminho iniciado com 
a sensação, a sapiência cede lugar à sagacidade; ou seja, mais 
do que esses conhecimentos canonizados pela ciência, esse 
caminho conduz a verdade, a um gosto refinado, a um olfato 
requintado, a um tato aveludado, forma igualmente uma visão 
delicada das nuances, cultiva uma audição musical ou lingüistica 
sutil, constrói, em resumo, uma cultura superior e permite a 
iniciação a uma das belas artes. (Serres, P.67. 

[...] O corpo que ensina dança, suavemente seu conhecimento 
para que a assistência entre em transe como ele e que, pela 
imitação virtual de seus gestos, algumas dessas idéias entrem 
nas cabeças por meio dos músculos e dos ossos, sentados e 
imóveis, embora solicitados e conduzidos a um início de 
movimento talvez mesmo pela dança rápida e brilhante da 
escrita.” (Serres p.90  

 O autor aborda aqui vários pontos relacionados com a dança, as 

técnicas, treinos desenvolvidos diariamente para o corpo apresentar no 

espetáculo além do corpo normal, a questãos dos sentidos para poder executar 

as figuras determinadas, ou simplesmente experimentar novas e o preparo 

para condução para entender e desfrutar da dança como arte, como cultura. 

No universo dadança o repouso não tem lugar; a imobilidade é 
coisa imposta e forçada, estado de passagem e quase violência, 
enquanto os saltos, os passos contados, as pontas [...]ou as 
rotções vetiginosas são maneiras completamente naturais de ser 
e de fazer. Mas no universo ordinário e comum, os atos são 
apenas transções.(Valéry p. 37) 

 

 Valéry observa  aqui os inúmeros movimentos, que chegam até ser 

violentos, ultrapassando os limites humanos e formando a estética da dança. 

 Nos estudos da evolução da dança, encontramos alguns coreógrafos e 

bailarinos que estudaram e desenvolverm técnicas para o corpo e para dança. 

 Emile Jacques Dalcroze.  

[...]”Era compositos e professor de música, austríaco, 
desenvolveu um treinamento da sensibilidade musical 
denominado eurritmia, baseado no movimento rítmico e seus 
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métodos basearam em: o desenvolvimento do sentido musical 
te, lugar no corpo todo; 2º.o despertar do sentido motor é 
responsável pela consciência das noções de ordem e equilibrio; 
3º. O desenvolvimento da imaginação tem lugar através da 
mudança e da uião do pensamentoe do movimento corporal. “ 
(Caminada, 1999, p.203) 

 Dalcrozer trabalhava o corpo onde a passagem entre música e pensamento 
eram obrigatória; trabalhava numa economia de força muscular, tendo gesto mais 
eficaz e significante. 

 Rudolf Laban – 

[...] Seu trabalho de investigação das formas adotadas pelo 
corpo na utilização do espaço, e o uso deste, como meio de 
expressar      e de expressar a integração entre o movimento e a 
realidade que nos cerca, levando-no à criação de talvez oque 
seja a maior contribuição para a dança, um sistema de notação 
de movimentos. Caminada, 1999, p.204) 

 François Delsarte  que trabalha a voz, o gesto e emoção. Valoriza os pés 
descalços. Todo corpo é mobilizado para a expressão, principalmente o torso; fonte e 
motor do gesto para dançarinos modernos. 

No Brasil um dos trabalhos relevantes na pesquisa dança e corpo fi a de 

Klauss Vianna, que desenvolveu o médodo de expressão corporal, 

denominada técnica Klauss Vianna, na qual o bailarino precisa conhecer seu 

corpo, sua anatomia, assim como as técnicas respiratórias. Sua técnica 

consiste em oposições, onde as forças opostas geram conflito e movimento. 

Outro Brasileiro que trabalha a consciência corporal é Ivaldo Bertazzo. 

Que trabalha postura, psicomotrecidade, respiração. 

Cena 2 - POLIFONIA CULTURAL DA DANÇA  

 Ao pesquisar a respeito de Polifonia, encontrou-se muitos estudos sobre 

música, literatura, linguística, psicanálise,  e nada concreto sobre dança, 

quando aparece nos artigos de dança, está contido nas entrelinhas, 

principalmente da música, sem nenhuma afirmação direta. Até porque a 

polifonia foi desenvolvida na música, na sobreposição de vozes. 

 Valery (2003) p. 36 observa que: 
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[...]O universo da música e o universo da dançatêm relações 
intimas sentida por todos, mas ninguém aprendeu até agora seu 
mecanismo, nem mostrou a necessidade. 

Nada é mais misterioso do que essa percepção simples de 
enunciar: a igualdade de duração, ou intervalos de tempo. Como 
podemos estimar que ruídos se sucedem em intervalos iguais, 
soar batidas igualmente distantes? E oque significa até mesmo 
essa igualdade afirmada em nossos sentidos?” 

 O autor estabelece aqui a relação forte da música com a dança que dá o 

tempo aos movimentos, a marcação. 

Trabalhamos a Polifonia cultural da dança no sentido de várias 

modalidades, uma mesma peça ser coreografada em versões diferentes, pela 

interação e junção de diversas linguagens de arte, pela junção de tipos, 

escolas, estilos, pela integração de diversas técnicas de dança, no sentido de 

várias modalidades e categorias de dança e decidi me aprofundar na polifonia 

porque é um dos fatores de sucesso do Festival de  Dança de Joinville. 

  Roman ( 1992, p.207) introduz o assunto afirmando que: 

“Polifonia é um conceito muito caro à linguística” 

 [...]Na música surge no século IX, no organum, canto popular 
começa aparecer uma segunda voz. [...] Datam do século XII os 
primeiros documentos de uma polifonia de duas vozes.  

[...] Pelos meados do século XIII as vozes dos motetos  passam 
a se diferenciar, tanto rítmica como melodicamente. Essa 
independência das vozes vai permitir que não só a melodia 
trovadoresca e um canto gregoriano apareçam simultaneamente 
na mesma peça,  mas também que uma das vozes cante um 
hino em  latin enquanto outra cante em francês. 

Há motetos  em que uma voz canta louvor à Virgem Maria, 
enquanto a outra propaga as belezas de uma prostituta, Nessa 
politextualidade, linguagens diferentes se interpenetram, 
confrontando o erudito e o popular, o sacro e o profano.” 

 Portanto, estabelecendo uma relação com o último parágrafo a polifonia 

cultural da dança no Festival de Joinville é exatamente este aspecto múltiplo 

que ocorre, do encontro do erudito, com o popular, com a cultura de rua, da 

danças urbanas, com o repertório, com o improviso, com o grafite, com a 

música, pintura, escultura, com os sons e gingados dos participantes de todas 
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as regiões do Brasil e participações de pessoas de dança de alguns países 

presentes, assim como os múltiplos movimentos corporais de todas as escolas 

presentes no evento. Até porque a quantidade de figuras possíveis de 

desenhar com o corpo humano e a interpretação do espectador é imensa, 

quase infinita, gerando portando uma variação enorme dentro da linguagem da 

dança. 

 Na área de Literatura o estudo é vasto, principalmente na teoria 

bakhtiniana, como apresenta a seguir. 

   (Bezerra, 2005, p.91) aborda polifonia na ótica do romance 

que segundo teoria de Bakhtin o romance tem duas modalidades, o monológico 

e o polifônico e considera que: 

“Na ótica da polifonia, as personagens que povoam o universo 
romanesco estão em permanente evolução. O dialogismo e a polifonia 
estão vinculadas à natureza ampla e multifacetada do universo 
romanesco, ao seu povoamento por um grande número de 
personagens, à capacidade para recriar a riqueza dos seres e 
caracteres humanos reduzida na multiplicidade de vozes da vida social, 
cultural e ideológica representada”66 

 O mesmo autor afirma que:  

“[...]oque caracteriza a polifonia é a posição do autor como regente de 
um grande coro de vozes que participam do processo dialógico.  

[...]“A polifonia se define pela convivência e pela interação, em um 
mesmo espaço do romance, de uma multiplicidade de vozes e 
consciências independentes e imiscíveis, vozes plenivalentes e  
consciências equipolentes, todas representantes de um determinado 
universo marcadas pelas peculiaridades desse universo. 67 

 Estabelecendo uma relação do romance para dança pode-se afirmar que 

o Festival de Dança de Joinville estabelece um diálogo entre diversas 

modalidades de dança  assim como uma grande capacidade de recriar as 

peças, coreografias dentro de uma multiplicidade de influências sociais, 

culturais e ideológica, possibilitando as peculiaridades de cada bailarino, de 

cada grupo e de cada corógrafo e com relação ao Festival estabelece diálogo 

com outras áreas de artes como: fotografia, pintura, escultura, cinema, 
                                                           
66 Bezerra, Paulo Polifonia. In; BRAIT Beth. Bakhtin conceitos- chave. pag. 191.  
67  Ibdem pag. 194 e 195.  
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exposições, entre outras.  Assim como o diálogo entre os grupos, os sotaques, 

gingados e principalmente com o espectador. 

 Alexandre Dourado68 ao explicar Polifonia, diz que é a combinação de 

várias vozes independentes, com vários discursos sobre um mesmo fato e 

estes vários discursos, terão conotações diferentes ao serem feitos por: um 

membro de governo, pela mídia, pela religião e que esses diversos discursos 

vai formar uma multiplicidade, estabelecendo um diálogo entre eles.  

 Perpassando da literatura, da música, para a dança verificamos que na 

dança também se dá as conotações diferentes, as vezes por determinação do 

coreógrafo, outras vezes pela interpretação do bailarino e dança também passa 

pelos discursos dos gestores públicos da cultura, do uso das imagens pela 

mídia, pelas influências das religiões, por imagens mitológicas ou de histórias. 

 Na área da dança a polifonia não aparece assim de forma direta e 

pontual mas  encontra-se registros relevantes sobre a dança que podemos 

analisar os aspectos polifônicos, como nas cartas de dança de Noverre,69 

considerado o reformador da dança francesa, que propõe o Balé de Ação que, 

colocaria na dança a expressividade com emoções e expressões. Mas antes 

da autora apresentar as cartas propriamente dita, ela descrevefatos históricos 

do Balé e ao abordar o Balé da Corte, verifica-se que lá no século XVI,na teoria 

de Bakhtin  na  capacidade de recriar a multiplicidade da vida social, cultural e 

ideológica representada  conforme texto de  Monteiro(2006, p.36 e 37). 

“A festa, na corte francesa do Rei Sol, onde o balé atinge seu apogeu 
tanto quanto a etiqueta, serve para classificar e ordenar as relações 
entre os nobres.Na festa deparamos com a ostentação dessas 
diferenças. A dança desde Luciano de Samósata era pensada como a 
imitação dos movimentos dos astros, garante agora a harmonia no 
sentido à movimentação do cortesão e deve necessariamente espelhar 
sua posição no sistema de poder e ao mesmo tempo se oferece na 
forma de alegoria, como politicamente orientada. O próprio Luiz XIV, 
dançando o Rei-Sol no Ballet de la nuit, oferece em espetáculo a 
imagem de seu poder absoluto. 

                                                           
68 alexandredourado.blogspot.com.br . Arca do saber – Acessado em 13/02/2015. 
69 MONTEIRO, Marcia . Noverre cartas sobre dança. São Paulo EDUPS. Pag  67 e 68.  
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Dança e etiqueta são igualmente importantes no lugar que ocupa, ou 
pode um cortesão na rede de suas reações mundanas. Existe uma 
imagem pública associada ao viver em público. 
[...] Trabalha-se portanto em três níveis: O da relação de poder, o de 
relações espaço-temporais e o das relações simbólicas, que são antes 
de mais nada teatrais. 
O Balé da corte é uma forma teatral de organizar, em símbolos, as 
relações sociais. 
[...] A forma específica do balé de corte, considerando como um gênero, 
vem para cumprir um papel diferenciador.Consiste num conjunto de 
danças, que compõem diversas entrêes,70 entremeadas por recitativos e 
cantos, seguindo uma organização interna a partir do desenvolvimento 
de um tema.” 
 

 
 Verificamos neste trecho as relações sociais entre nobres e cortesãos, o 

espetáculo como forma de poder, o diálogo entre os símbolos e as relações 

sociais e do tema, a etiqueta social. 

 Na mesma obra, encontra-se a informação que “no século XVI, 

encontrava-se 3 elementos básicos na dança: Os passos da dança, a 

versificação e a música. Considera-se elementos de polifonia da dança, por si, 

também da música e da versificação.”71 

 O autor em sua evolução histórica aborda que adiante no “Balé de Ação” 

apresentava material variado e correspondia unir a dança à linguagem dos 

gestos. 

 Nesta informação, constata-se a riqueza da polifonia cultural na dança, 

porque os gestos podem ser estruturados, ensaiados, mas terá uma variação 

enorme em sua expressão assim como na compreensão do expectador que vai 

variar de acordo com muitos fatores, como sensibilidade, a luz, o silêncio ou 

não, a música. 

 Segundo Geetz, apud Müller (2000)  

 
”o que ocorre nas transformações da dança é a sensibilidade distintiva, 
que dá vida aos signos de um sistema particular chamado “sensibilidade 
distintiva, que segundo antropólogo é o que põe em circulação e dá vida 
aos signos de um sistema particular, a arte, o qual participa, por sua 
vez, de um sistema de formas simbólicas geral chamado cultura". Aliás, 
para uma análise histórica, antropológica, semiológica ou estética do 
fenômeno artístico da dança.”72 (MÜLLER, 2000) 

                                                           
70  Entrada, execução de um número especial, também conhecido por divertissement.    Dicionário 
básico de ballet http://luizabandeira.blogspot.com.br/ acessado em 14 de fevereiro de 2015 . 
71 Ibdem pagina 40. 
72 Müller, Regina. Revista da Antropologia, vol 43, no.1, 2000.  

http://luizabandeira.blogspot.com.br/
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 Segundo citação acima, verifica-se que esta vida aos signos da dança 

vai formar uma polifonia cultural sempre rica e ampla porque estabelece 

diálogos permanente nesta forma de cultura. 

 Para Mallarmé, apud Veloso,( 2009 p.62) “A dançarina não é uma 

mulher que dança mas uma metáfora sugerindo com a escritura corporal, um 

poema livre de todo aparato do escriba”. 

 

Ou seja a dança estabelece uma linguagem fazendo várias conexões, 

relações num mesmo movimento, espaço, etc.  

 

 Ines Bogéa(2014,p.4, 8 e 26), ao apresentar a escrita da dança escreve:  
“Coreografar é a arte de escrever com o corpo no espaço; em 
grego khoreia significa “dança”  e gráphein, “escrita. 
Para vermos um espetáculo de dança, nós nos colocamos em 
movimento e, portanto, dançamos com ele num jogo de 
sensações, percepções e construção de sentidos. Assim como 
não há somente uma maneira de dançar, também há mil 
maneiras de assistir e conhecer a dança.” 
[...] Na dança, como em todas as artes, as tendências são 
estimuladas ou aceleradas por condições sociais, políticas e 
econômicas. 
O entendimento da arte, a métrica da música, o tamanho do 
peso das roupas, o estilo de cenário, o formato do palco, a 
disponibilidade de equipamento de luz, a habilidade técnica dos 
performers – tudo afeta tudo. É importante ressaltar que a 
classificação dos estilos e gêneros da dança não visa limitar uma 
obra a determinado gênero, mas procura ampliar o entendimento 
das ideias que estruturam a constituição dessa obra. 
[....] A dança é determinada pelo conjunto das linguagens 
artísticas, e não pela união delas.” 

  
De acordo com esta colocação,a polifonia está sempre presente no 

espetáculo de dança, entre os movimentos diversos, nas sensações e 

percepções junto ao público, nos estímulos do contexto social, político e 

econômico e entre todos os elementos da apropria dança e de outras artes 

com a dança, pelo conjunto de linguagens e não pela separação destas.  

A  mesma autora faz um exercício de reflexão onde indaga:  
“Como podemos correlacionar a dança com outras linguagens? 
Pense na estrutura micro e macro da dança, de qualquer dança: 
partes do corpo, o movimento do corpo, a sequência 
coreográfica, a cena ou conjunto, a coreografia. Como você 
pode associar isso à estrutura da língua portuguesa? Ou seja, à 
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letra, à palavra, à frase, ao parágrafo e ao texto.)” 
(BOGEA,2014,p.31) 
 

 Segundo a reflexão proposta verifica-se que existe diálogo o tempo todo, 

com todos os elementos que compõem a dança. 

Como a dança e música estão na maioria das vezes relacionadas, e 

como trata-se de uma busca de um embasamento teórico para dança aborda-

se aqui Polifonia, por essa razão trata-se a seguir da polifonia na música que 

sua origem encontra-se  que : 

“ Os sistemas de notação impulsionam a música polifônica, já 
em prática na época como a música enchiriades, descrita em 
tratado musical do século IX, que introduz o canto paralelo em 
quintas (dó-sol), quartas (dó-fá) e oitavas (dó-dó). É designado 
organum paralelo e no século XII cede espaço ao organum 
polifônico, no qual as vozes não são mais paralelas e sim 
independentes umas das outras”73 

 

  Verificamos que a variação dos sons, a multiplicidade de notas, 

de arranjos a sobreposição de vozes, forma a polifonia.  

 Harnoncourt(1998, p.228) quando descreve os movimentos da dança – 

as suítes de Bach aborda que: 
“a música de dança era executada por menestréis profissionais. 
Fazia parte das da música popular, e ninguém teria ideia de 
colocá-la na mesmo pé que a música erudita, sacra ou profana. 
[...]Apesar da distância, não se pode evitar que, a longo prazo se 
estabelecesse influência mútua. 
[...] Desde muito cedo, certas danças se dividem em duas 
partes: a dança andada e a dança saltada. 
[...] Frequentemente a dança lenta era executada num compasso 
binário e a rápida em compasso ternário. Naturalmente, o estilo 
musical das danças iam constantemente adaptando à moda 
dominante de cada época. 

  
 Verifica-se neste registro de músicas para dança que apesar da 

separação das classes sociais, a dança e a música desenvolveram dinâmicas 

entre as diferenças, e pela convivência entre as pessoas que se aliam  e ao 

longo da história da humanidade e também pelas relações sociais nos diversos 

períodos, construindo um diálogo  múltiplo por meio de linguagens vairadas. 

                                                           
73http://www.spectrumgothic.com.br/musica/musica_medieval/elementos_medieval. 
ACESSADO EM 16.02.2015.  

 

http://www.spectrumgothic.com.br/musica/musica_medieval/elementos_medieval
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O autor coloca-se ainda a escassez de registros uma vez que os 

menestréis foram passando de geração para geração com pouco registro 

formal as músicas para dança. 

Após verificar os registros de polifonia para delinear a mesma, no 

Festival de Dança de Joinville, constata-se que neste evento a polifonia está 

presente sempre, primeiro por movimentos corporais múltiplos dos bailarinos, 

dançarinos, executados com movimentos dos membros superiores e inferiores, 

pelos braços mãos, cabeça, expressão da face, pelos múltiplos movimentos 

das pernas e pés, dos movimentos corporais com a música ou pelo simples 

ruídos resultantes do próprio corpo, com a luz, com cenário, com espaço, seja 

nas relações entre as diversas modalidades de dança, os diálogos entre os 

mesmos, assim como o diálogo exultante entre várias formas de artes: A 

dança, a música, a literatura,o cinema, o grafite a fotografia, a escultura, a 

pintura, entre outros. 

No evento em estudo pode-se verificar que sempre existe o diálogo 

entre a área de dança assim como da dança com a música, com outras formas 

de linguagens artísticas, como apresentamos  neste trabalho, no histórico do 

evento, no legado do Festival para a cidade, assim como o diálogo existentes 

entre várias identidades que a cidade passou, como a Cidade das Flores, a 

Cidade das Bicicletas, da Indústria, em todas estas identidades que a cidade foi 

se incorporando, sempre apresenta-se interação entre as mesmas. 

Com relação a dança,a polifonia cultural  se dá pelo encontro das 

diversas modalidades, num só espaço, concentrado num período do ano, 

sendo: Balé Clássico de Repertório, Balé Neoclássico, Dança contemporânea,  

Danças Populares, Danças urbanas, Jazz e Sapateado, relacionando com 

outras formas de artes tendo como resultado uma multiplicidade de linguagens. 

A polifonia se faz presente ainda na interpretação dos espectadores de 

diversos lugares, culturas em relação a linguagem da dança. 

Elegeu-se as peças  a seguir para relacionara polifonia cultural da 

dança, de forma mais detalhada  em Joinville;  ‘Les Shilphides” com a Escola 

Bolshoi do Brasil,a”Sagração da Primavera”,com Balé Teatro Guaíra, “Onqotô”, 

com Grupo Corpo, de Minas Gerais, “Se avexe não”, com a Cia. de Dança Vera 

Passos do Ceará. 
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“Les Sylphides” é uma coreografia de Mikail Fokine, com a música de 

Fréderic Chopin com remontagem de Galina Krauchenko. A peça foi 

apresentada pela primeira vez em 02 de junho de 1909, no Teatro de Châtlet 

de Paris. 

A Sagração da Primavera, apresentada várias vezes no Festivalmas 

este trabalho vai dialogar sobre a  apresentação em 2013, em comemoração 

ao centenário de sua estreia em 29 de maio de 1913, numa 5ª. Feira no 

Theatre des Champs-Elisées.  A obra foi coreografada por Nijinski e a música é 

de Igor Stravinski, que expressa uma metáfora da forte tensão do momento pré 

Primeira Grande Guerra Mundial, com acordes superpostos de sons fortes. 

Langendonck (1998. P.22)  apresenta a peça da seguinte forma: 
“A peça versa sobre nascimento e morte, a representação de um 
ritual, em uma tribo pré-histórica. Anuncia a chegada da 
primavera numa cerimônia que busca, a um só tempo, prestar-
lhe uma homenagem e recuperar sua fertilidade. Necessita, para 
se cumprir o intento de doação completa de uma virgem até 
morrer. O sacrifício humano marca o primitivismo do tema. A 
celebração da vida até a morte. 
[...] Nijinsky substituiu nos movimentos os códigos que vinham 
sendo utilizados habitualmente, por metáforas físicas.” 

 

O libreto,de Igor Stravinsky diz:  
“ A Sagração da primavera é uma obra musical coreográfica. 
Representa a Rússia Pagã e é unificada por uma só ideia: o 
mistério e o jorro de poder criativo da primavera.  
[...]Primeira parte: o Beijo da Terra. A celebração da primavera. 
Os flautistas tocam e os rapazes leem a sorte. Entra a velha. Ela 
conhece o mistério da natureza e sabe predizer o futuro. Entram, 
vindas do rio em fila indiana, moças de rostos pintados. Ela 
executam a dança da primavera. Os jogos começam... As 
pessoas dividem-se em dois grupos, um oposto do outro. A 
procissão sagrada dos velhos sábios. O mais velho e mais sábio 
interrompe os jogos da primavera, que ficam paralisados. Todos 
param trêmulos... Os velhos abençoam a terra primaveril... 
Todos dançam apaixonadamente sobre a terra, santificando-a e 
unindo-se com ela. 
Segunda Parte:  O Grande Sacrifício. Durante toda a noite as 
virgens praticam jogos misteriosos, caminhando em círculos. 
Uma das virgens é consagrada como vítima e é duas vezes 
designada pelo destino, sendo apanhada duas vezes na dança 
perpétua. As virgens homenageiam a escolhida com a dança 
conjugal. Invocam os ancestrais e entrega a escolhida aos 
cuidados dos velhos sábios. Ela se sacrifica em presença na 
grande dança sagrada, o grande sacrifício.” (MODRIS,1991, p.25 
e 26) 
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 Conforme descrição do libreto o espetáculo é marcado por um rito que 

narra a história de uma jovem que é a oferenda para uma boa colheita, primeiro 

pelas flores, depois os frutos e a colheita, para que tenha vida. Constata-se 

vários aspectos de polifonia cultural nesta peça o rito da colheita, o mito de um 

povo, a cultura do mundo agrícola representado na dança, aspectos  místicos 

sagrados de um povo, a coreografia, um cenário, a representação, os gestos, a 

música. 

 Langendonck (1998. P.36) descreve que “a música trabalha com 

tensões harmônicas e ritmos quebrados, claros (espaços mudos), e volume 

alto, violando os modelos de beleza da música ocidental da época. Sua 

contagem é difícil.” 

   

 Do outro lado a do público, encontra-se relatos de vários autores a 

respeito da reação a respeito da obra de e do espetáculo daquela noite e 

muitas vezes os comentários e críticas entram em conflito a respeito de 

detalhes significativos, mas todos são unânimes  que o acontecimento 

provocou uma reação sísmica . 

 Segundo Ekstein (1991, p.26) Na plateia todos estavam elegantes. 

“Além dos esnobes sociais ricamente vestidos, havia esnobes estéticos. [...] 

Tamanha foi a reação que em determinados momentos os bailarinos no palco 

devem ter se perguntado quem fazia o espetáculo e quem era o público.” 

  Outros pontos de relatos apontam que apenas os músicos 

conseguiram ouvir a música, nem mesmo os bailarinos devido a reação do 

público, com vaias, insultos. Cocteau e Stravinsky transmitiram imagens de 

Nijisnky, nos bastidores sobre uma cadeira, gritando os números aos 

bailarinos, devido ao grande barulho do teatro.  

 Ekstein (1991, p30), descreve ainda que: “a reação do público naquela 

noite era tão importante para o significado desta arte quanto as intenções que a 

introduziam. 

 Segundo relatos do historiador acima, desde a primeira apresentação da 

Sagração da Primavera esta provocou um diálogo com o público espectador. 

 O mesmo autor afirma que “A arte transcendeu a razão o didatismo e um 

propósito moral; A arte tornou-se provocação e acontecimento.” 
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 Ao concluir a obra, Ekstein(1991, p.41) abre um item: O escândalo como 

sucesso, considera que o tema era básico, ao mesmo tempo brutal. Relata a 

criação de novos sons, com uma orquestra imensa, 120 instrumentos com uma 

alta porcentagem de percussão, que causava uma explosão de sons.   

 Verifica-se neste aspecto da música o efeito polifônico, de muitos 

instrumentos, sons. 

 Na dança, autor descreve que nestapeça Nijinsky  propôs pés virados 

para dentro, com exagero, joelhos dobrados, braços colados ao corpo e 

posição frontal. Oque ele buscava era enfatizar o abandono do fluxo e ritmo da 

dança clássica. 

 Encontra-se na mesma obra comentários de críticos da época como o 

de Jacques Riviere, destacava a assimetria da obra, o de Marie Rambert que 

Nijinsky estava 50 anos na frente de seu tempo. 

 Registra-se a seguir a apresentação da Sagração da Primavera, na 

edição do Festival de Dança de Joinville de 2013 que elaborou um roteiro de 

apresentação como da 1ª. vez de apresentação da peça em 1913, seguida da 

apresentação da peça “Les Sylphides” com características românticas, pela 

Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. A apresentação das duas peças, gera uma 

polifonia cultural forte junto ao público receptor, porque a Sagração da 

Primavera representa um ritual primitivo, e “Les Sylphides, que é um balé 

romântico, que tem como cenário um bosque, um jovem sonhador que dança 

em meio as sílfides que são seres invisíveis que tem um figurino com roupas 

brancas, suaves que valorizam todo um clima de romantismo valorizando a 

sensualidade e delicadeza das bailarinas. No final da apresentação gera um 

choque nas pessoas do público não pertencentes e conhecedoras da dança. 

 Enquanto a Sagração da Primavera é cheia de exageros fortes, um 

marco no desenvolvimento do modernismo, Les Sylphides recheada de 

romantismo com ambiente de um cenário no meio de um bosque com o 

príncipe sonhador e uma apresentada seguida da suavidade da outra, causa 

um choque na interpretação do espectador.  

Importante registrar as observações de pesquisadora junto ao público 

espectador. As observações foram feitas no Centreventos, num  setor onde 

encontrava-se várias pessoas da comunidade local, não ligada a dança que 

após apresentação de “Les Sylphides” pelo Bolshoi  e aquele público  não 
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conhecia as peças teceram os seguintes comentários: ”nossa isso é dança? 

Não para mim dança é o Bolshoi, lindas, com roupas lindas, estas estão mal 

vestidas e dançando em cima de um monte de areia. A gente veio aqui para 

assistir coisa bonita.“ 

No mesmo espaço todos os anos o Festival acolhe milhares de 

bailarinos e estes “babavam e diziam nossa, espetacular” , portando verifica-se 

aqui as diferentes interpretações dos espetáculos como componente da 

polifonia. 

Ao selecionar a Sagração da Primavera, verifica-se que a Polifonia se dá 

com emoções e compreensões diferentes em cima de uma mesma 

apresentação. O incrível é observar que cem anos após seu lançamento, 

continua chocando o público. 

 Apresenta-se a seguir duas figuras a fim de ilustrar o contraste mesmo 

cem anos após a primeira apresentação. 

Figura no.104 - Les Sylphides – Escola do Teatro Bolshoi no Brasil

 
Fonte: www.ifdj,com,br Acessado em 12.03.2015 
 
 

 

 

http://www.ifdj,com,br/
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Figura no. 105– Sagração da primavera – Balé Teatro Guaíra 

 

 
Fonte: www.ifdj,com,br Acessado em 12.03.2015 
  

 

 

 

 

Figura no.  Sequência de movimentos de “Sagração da Primavera” de 

Nijinsk, desenhados por Valentine Hugo  

http://www.ifdj,com,br/
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Fonte: Caminada, Eliana . p.202 
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A segunda apresentação escolhida para ilustrar a polifonia cultural da 

dança é “Onqotô” do grupo Corpo de Belo Horizonte, que criou a peça para os 

30 anos da Companhia, em 2005 e reapresentou em 2014, na noite de 

abertura do Festival de Dança de Joinville. 

Ao buscar informações sobre o significado de Onqotô, já se encontra a 

polifonia, porque o título é uma linguagem mineira que estabelece uma relação 

forte com uma expressão de linguagem local, “Onqotô” quer dizer onde estou e 

para onde vou e a execução da obra acontece com a   música “Mortal Loucura” 

musicada por  José Miguel Wisnik e Caetano Veloso em cima do poema de 

Gregório De Mattos, Oração:  

"Na oração, que desaterra a terra, 
Quer Deus que a quem está o cuidado dado, 
Pregue que a vida é emprestado estado, 
Mistérios mil, que desenterra enterra. 
Quem não cuida de si, que é terra, erra, 
Que o alto Rei, por afamado amado, 
É quem assiste ao desvelado lado, 
Da morte ao ar não desaferra, aferra. 
Quem do mundo a mortal loucura cura, 
A vontade de Deus sagrada agrada, 
Firma-lhe a vida em atadura dura. 
Ó voz zelosa que dobrada brada, 
Já sei que a flor da formosura, usura, 
Será no fim desta jornada nada". 

 
Gregório de Matos, baiano, que viveu umtempo na Europa e ele quando 

retornou ao Recôncavo Baiano fazia muita poesia cantada. Era chamado de 

boca do inferno porque sempre criava criticando os desmandos da Bahia, a 

corrupção brasileira, já lá no período barroco, do Brasil colonial. 

Segundo especialistas da literatura brasileira seus poemas eram 

paradoxos, antagônicos, tinha apelo as sensações assim como “Oração: 

desaterra a terra; loucura cura.  

Tom Zé em entrevista para o documentário de 30 anos do Grupo Corpo, 

em 2005, ao falar da música, diz “ Onqotô faz um redemoinho na linguagem, e 

dá um significado completamente cosmogônico a essa coisa de Onqotô. É uma 

coisa tão bela, uma jogada tão poética. É quase um passo de dança com a 

língua, é a língua dançando.”  
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A ficha técnica de “No Universo de Onqotô” apresentada no programa do 

32º. Festival de Dança de Joinville, em 2014 informa: 
“A perplexidade e a inexorável pequeneza do homem diante da 
vastidão do universo é o tema central de Onqotô. [...] A trilha é 
assinada por Caetano Veloso e José Miguel Wisnik e é 
composta por temas instrumentais ou com letra, em 42 minutos 
de diálogos rítmicos, melódicos, poéticos em torno da “cena de 
origem” eleitas por seus criadores e do sentimento de 
desamparo inerente a condição humana. Na coreografia criada 
por Rodrigo Pederneiras, verticalidade e horizontalidade, caos e 
ordenação, brusquidez e brandura volume e escassez se 
contrapõem e se sobrepõem em consonância ( e eventualmente, 
em dissonância) com a trilha musical, desvelando significados, 
melodias e ritmos que subjazem ao espírito sonoro.” 
 

 Apresenta-se nesta Ficha Técnica do evento vários traços de polifonia, o 

diálogo dentro da música, da música com a dança, a reflexão da condição 

Humana. 

 Bogea(2007) chama atenção para os aspectos da coreografia e da 

polifonia cultural da dança existente nesta apresentação, com a dança, a 

técnica de dança, a poesia barroca, musicada por compositores da música 

popular brasileira, os desenhos, a estética e a reflexões da vida e da própria 

cultura brasileira: 
“o quarteto na canção “Mortal Loucura”(moda de viola de Zé 

Miguel, sobre os versos de Gregório de Matos); um duo feminino 
e um duo hétero preenchem a cena com uma doçura 
arrebatadora. Um corpo se dobra e se lança sobre o outro, 
enquanto se ouvem as palavras do poeta barroco, sobre a 
vaidade dos propósitos humanos e a finitude da vida.  
[...] Em Onqotô, voltamos para as questões centrais da cultura 
brasileira. (BOGEA,2007,p.36 e 37) 
 

 Percebe-se ainda em Onqoto, a coreografia executada com movimentos 

na horizontal, na vertical, bruscos e brandos e uma interpretação diversa por 

parte do público. 

  

 Outro espetáculo que este presente no Festival de 2014 foi um 

espetáculo,”Se avexe não” apresentado no Estímulo Mostra de Dança, que 

apresentou a Companhia de Dança Vera Passos, do Ceará, que mostrou ao público 

uma peça cheia de polifonia, seja pelo som dos instrumentos típicos do nordeste e 

presentes no Forro, como sanfona, que já é um instrumento polifônico, triangulo, 

pífano, pick-up e mixers e na coreografia, diversas linguagens corporais, conforme 

descreveu o programa sobre a apresentação:  
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“uma fusão de estilos e instrumentos musicais, passando pela 
sanfona, triangulo, pífaro, a caixa e o zabumba; e chegando a 
guitarra, sampler, pick-up e mixers, caracterizando um ritmo 
híbrido e inovador, que transita tanto pelas vias da localidade 
nordestina, quanto pelas zonas contemporâneas de um mundo 
globalizado. A coreografia utiliza diferentes linguagens corporais, 
otimizadas nos corpos através da dança, e propõe uma reflexão 
sobre a necessidade do resgate cultural da identidade nordestina 
e a importância da valorização das raízes culturais de um 
povo.”74 

 

 

Finalizando os aspectos da polifonia apresenta-se a seguir a fala de 

Maria Dusschenes apresentado na biografia escrita por Bogea,(1970, p18): 

[...]  “o movimento tem que ser visto como uma força viva. [...]; o 
clímax da tensão pode ser atingido de uma maneira equilibrada 
e harmônica”. Sempre com isso em mente, a dança 
modernaincorpora os gestos cotidianos, observados nos mais 
diversos setores da vida. A improvisação, de sua parte, constitui 
uma técnica de conhecimento das capacidades expressivas de 
cada um. Cada pessoa, pelo movimento, diferencia-se das 
outras, refletindo sua personalidade (basta reparar a forma 
diferente de cada um andar ou se mexer). A dança moderna é 
uma organização rítmica _ de ritmo natural, não musical _ dos 
movimentos, ao contrário do balé clássico, que impõe leis 
rígidas. Através da conscientização do corpo, pelos sentidos, 
chega-se à conscientização intelectual. “Partindo de um 
conhecimento maior das possibilidades do corpo, a mente se 
alarga : e isso o corpo expressará.”  Para ela, como já vimos, a 
dança é um religar do homem a sua essência. Neste sentido há 
“pontos comuns entre práticas de dança. 

[...]“A dança em si, isoladamente, não é suficiente como fator de 
integração entre corpo e mente, e recuperação da identidade, 
pois a linguagem não verbal constitui só uma parte de nossas 
linguagens. Porém ela serve de ponte, integrando os 
movimentos do corpo e sua linguagem às outras linguagens 
verbais, escritas, visuais etc. 

[...]Porém ela serve de ponte, integrando os movimentos do 
corpo e sua linguagem às outras linguagens verbais, escritas, 
visuais etc.” 

 De acordo com a coreógrafa e educadora, Maria Duschenen, pioneira da 

dança moderna no Brasil, a dança faz a ponte com outras linguagens, com 

outras artes, o movimento, numa das falas do documentário ela diz que quando 

se fala, quando se anda se dança, portanto o corpo humano é capaz de criar 

                                                           
74 Guia 2014 – Festival de Dança de Joinville. 
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uma imensidão de movimentos criando uma polifonia desta arte conectando 

com outras formas de arte.  

  Diante do estudadoverificamos que a polifonia no sentido da 

multiplicidade de danças e o diálogo da dança com várias linguagens culturais 

é um dos fatores de sucesso. do Festival. 

 Diante das proporções que o mesmo alcançou foi importante devido ao 

fato do fluxo de pessoas que se dirigem à Joinville, esta demanda crescente 

estimulou o crescimento da oferta técnica e de serviços na cidade, dando ao 

município o novo codinome de cidade da dança. 

 Diante da pesquisa realizada, conclui-se que o Festival de Dança de 

Joinville, surgiu como um evento cultural, logo na primeira edição apresentou 

uma função social, decorrente da enchente, que foi uma tragédia, mas por 

outro lado representou uma força aos munícipes para continuar e atinge em 

2015 a 33ª. edição. Constata-se que o sucesso do mesmo se deve a 

organização, a seriedade com que o Instituto Festival de Dança conduz o 

evento e a interação com a comunidade como vimos no decorrer do trabalho 

nas ações da dança para com os cidadãos. 

 Outro aspecto relevante do evento é que devido seu sucesso, 

organizaçãoe vontade política a cidade conta com a escola do Teatro Bolshoi 

no Brasil, com caráter educativo, social e cultural que estabelece uma interação 

constante com a população local. 

 Com relação a Polifonia cultural da dança, no sentido de ter várias 

atividades, estilos, escolas, modalidades, e depois de declinar bastante sobre o 

assunto, constato que  como citou Edward Said  na obra “Powe, Politcs and 

Culture’,“é uma identidade múltipla”, uma polifonia de muitos movimentos, de 

muitos lugares se integrando, se incorporando ou excluindo, é presente o 

tempo todo no Festival de Dança de Joinville, pelas múltiplas atividades de 

espetáculos, que acontecem ao mesmo tempo em vários pontos da cidade, 

pelas modalidades, das danças urbanas à dança clássica, pela interação das 

diversas linguagens da cultura, entrelaçando, música, dança, fotografia, 
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escultura, grafite, filme, produções de livros, exposições, artesanato, conclui-se 

que este é um ponto forte do evento.  

 Inclui-se ainda que o objetivo de criação do evento, de realizar 

intercâmbio entre as pessoas envolvidas com a área acontece durante 35 

anos, fazendo de Joinville “A Sagração da Juventude”, e a interação com a 

cidade e seus recursos naturais e culturais pode ocorrer sem nenhuma 

barreira. 

 O Festival de Dança de Joinville, também proporciona um bom legado à 

cidade,que se amplia a cada ano conforme apresentado no trabalho, 

principalmente em oferta técnica para eventos. Compreende-se como oferta 

técnica os espaços que foram construídos decorrentes do crescimento do 

Festival e que são utilizados para outros eventos, impulsionando assim outros 

tipos de serviços nas áreas de hospedagem, transportes, alimentos e bebidas. 

 O maior legado que o evento proporciona é deixado para dança 

brasileira que são as reflexões o tempo todo, mas principalmente nos 

Seminários de Dança, que sempre gera no ano seguinte um livro com registros 

das apresentações e isso é importante para todos que atuam na área de dança 

no país e o maior legado para o Brasil, um capital humano na área de dança. 

  O Brasil conta com uma variedade de Festivais, e ao examinar os 

mesmos  verifiquei que O Festival de Dança de Joinville, o Festival de Dança 

de Campos de Jordão e o Festival de Cinema de CAMPOS DE Jordão, tem 

similaridades em tempo de realizações, foco educativo, principalmente o de 

Campos de Jordão e Joinville e todos se tornam um relevante atrativo turístico 

trazendo efeitos econômicos para as cidades sede, sem embargo atingindo 

objetivos culturais, acadêmicos destes eventos temáticos e culturais. 

Este ponto também é tocado entre entrevistados do Festival de Dança 

de Joinville, é um espaço nobre de possibilidade de diálogos, de crescimento 

entre profissionais de diversos pontos do Brasil e alguns internacionais e 

conforme registrou-se no trabalho a fala de Marika Gidali, “os Festivais tem 

formado bailarinos fantásticos.” 



227 
 

Nesta mesma linha, o curador de festivais de cinema e coordenador de 

eventos deste tema, Paulo Roberto Junior, afirma que: “O festival é uma janela 

qualitativa. Possui lugar essencial em aspectos mercadológicos, no lançamento 

das tendências, no intercâmbio de culturas e ideias”75 

Carneiro(2015,pag.42) afirma que “Os festivais garantem 

reconhecimento artístico da obra”76 

Lauro Antonio (2014,pag.274) afirma que: ”Festival atinge uma função 

educativa importante, faz uma ligação com a escola, proporciona captação de 

público jovem e contribui para formação de plateia.”77 

Referente a Joinville, já constatamos que a juventude presente muda a 

paisagem da cidade, paisagem visual e sonora por meio de caminhares 

diferente, músicas, e principalmente os aplausos aos grupos e profissionais 

dançantes. 

Vladimir Vasillie, coreógrafo do Teatro Bolshoi de Moscou/Rússia em 

entrevista dada à Rede Globo de Televisão em 25 de julho deste ano afirmou 

que: 

No Brasil as pessoas não dançam apenas com uma parte do 
corpo . Elas dançam com a alma. Elas dançam com o corpo 
todo. Realmente não há tantos bailarinos que dançam com o 
corpo e com tudo isso conectado. Eles não dividem a dança em: 
braços, perna, a virada da cabeça. É tudo orgânico. Isso é não 
conecta quando tudo isso junto através das emoções, traz tudo o 
que nós temos ao nosso redor.” Isso é Polifonia cultural da 
dança. 

Para fechar o trabalho cito uma frase de Maria Duschenes colocandoa 

dança num sentido maior do que o evento, o espetáculo o gerador de público: 

“Partindo de um conhecimento maior das possibilidades do corpo, a mente se 

alarga  e isso o corpo expressará. Para ela, a dança é um religar do homem a 

sua essência.” 

                                                           
75 ROBERTO,Jr. Paulo. Entrevista dada para revista Cinema Abril/Maio de 2015. Pag. 43 
76 CARNEIRO,Gabriel. Os festivais como vitrine do curta metragem. Matéria publicada na revista Cinema 
Abril/Maio de 2015. Pag. 43 
 
77 ANTONIO/Lauro. Falando de filmes e festivais. Comunicação e informação v.7, no. 2 pag.274. 
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Apêndice no. 1  
 
Linha cronológica da dança mundial 

 Elaboramos uma breve cronologia com os principais registros de  

danças  ao longo da história da humanidade. Todos os dados aqui registrados 

foram extraídos da obra História da Dança, Evolução cultural apontadas por 

(Caminada, 1999), e recorremos a Bogea, 2014, para melhor compreensão de 

Dança Moderna e Dança Contemporânea. 

Período paleolítico inferior: 1.000.00 anos a C. Primitiva cultura 

básica: dança circular sem contato. 

Período Paleolítico médio 350.000  a 75.000 anos a C - Culturas 

básicas médias: pigmeus (dança circular sem contato e danças animais) 

e pigmóides (dança circular sem contato e danças convulsivas). 

Período Paleolítico superior 75.000 a 15.000 anos a C. Últimas 

culturas básicas: tasmanóides e australóides (dança circular sem 

contato, danças animais, danças serpentinas e danças sexo-lunares). 

 

Período mesolítico 15.000 a 10.000 anos a C. Primitivas culturas de 

tribos: totemistas (dança de máscara, dança de animais, danças 

circulares com contato, danças fálicas) e primitivos agricultores (danças 

de máscara, danças circulares corais, danças lunares e danças 

fúnebres). 

 

Período Protoneolítico 10.000 a 3.000 a C – Cultura de tribo médias: 

cultura do animal de cornos (danças circulares, dança animais, danças 
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de par) e última cultura agrícola (danças de vários círculos, homens e 

mulheres dançando em linhas opostas). 

Período neolíticoAté 1.000 anos a. C – Idade do Metal: senhorial e 

últimas culturas de tribo campesina (danças mistas de pares, dança de 

abraço, dança de galanteio, dança do ventre) 

Egito: 5000 anos a.C – Os egípcios atribuíam a criação da dança a 

deuses associados a ritos de fertilidade. A mescla das danças 

introvertidas originou a dança espetacular, que engendrou o drama 

mitológico de adoração a Osíris. Executava-se danças acrobáticas, que 

perduram na função religião e na mágica. 

Índia – Sua dança mais antiga é a dança Odissi. A índia possui 5 estilos 

coreográficas  associadas a concepção de drama. Herdeiras de Natya 

Shastra, lIvro de (2000 a.C e 1500 a.C) que registra as civilizações e 

divide os movimentos em suave e vigoroso, distinção ao Deus Shiva, o 

Senhor da Dança 

Grécia – Culto organizado à Dionísio com suas festas e cânticos que 

recebiam o nome de ditirambo. Cujo ritual compunha de saltos e 

movimentos dramáticos, livre e improvisadas que pouco a pouco passou 

a ser uma sucessão de danças compostas que deu origem a “chorein” 

origem da palavra coreografia.O culto de Orfeu também mencionava 

dança.Para o povo grego o corpo foi fator de equilíbrio físico e mental, 

fonte de conhecimento e sabedoria. Desenvolveram a dança em 

conjunto, guiados por coreógrafos ´sem perder a alegria, a 

espontaneidade, a harmonia e o prazer pessoal.  

Roma: No primeiro período que compreende a monarquia, encontramos 

danças corais de homens que compõem certas  corporações e 

procissões primaveris de sacerdotes, destinadas à purificação dos 

campos e danças fúnebres. Dançavam também as danças de armas, 

como a dos doze sacerdotes guerreiros.  
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No segundo período, introduziu coreografias etruscas e gregas. A dança 

se tornou nessa época importante à vida pública, passou a ser moda nas 

famílias romanas. Rapazes e moças iam à escola estudar dança, que 

pela primeira vez passou a ser requisito social. 

Roma não conseguiu resistir a dança e veio dos latinos a primeira 

associação de danças de círculo, com a sílaba bal, nas palavras ballista 

e ballistorum, que daria origem a toda terminologia do baile. 

Registra-se ainda do período romano: a dança como êxtase, a 

pantomima, bacanais, saturnálias e as lupercálias. 

Idade Média: Nesta época quando a Igreja cristã se tornou autoridade 

constituída e o comportamento público dos pantomimos e dançarinos 

geravam reações por suas indumentárias extravagantes e passaram a 

ser associados a distúrbios públicos.Contudo as danças do continente 

Europeu conseguiram se manter. 

 As cerimônias fúnebres e tramas da fertilidade, escondidos sob um 

disfarce, mantiveram-se vivos durante os 300 anos de cristianismo. Com 

destaque para os ritos de fecundidade, em suas várias manifestações  e 

em datas consideradas importantes; encontram-se menções a danças 

de giro, de máscara e danças eróticas. Alemães e espanhóis guardaram 

suas danças profanas. 

Entre os séculos XI e  XII, as danças foram enriquecidas com o balanço 

das cadeiras e com o giro para dentro dos pés. 

Por volta do século XIII surgiu na Itália a tarantela, uma dança de 

galanteio, com sua sedução e suas brincadeiras tanto rústicas quanto 

puras e espontâneas;  A dança de São Vito que agia em nome da vida. 

Os concílios eclesiásticos tentaram banir a dança porque. Tentaram 

separar as danças  populares e cortesãs. Para os cristãos a dança e o 

baile eram sinônimo de inferno. 
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Período Pré-renascentista. Na corte a dança de par se tornou solene, 

descartando-se as de salto, pantomímicas, que usualmente 

complementavam a dança inicial. 

Renascimento – “A Renascença foi antes de tudo um produto da Itália.” 

mas apontaremos apenas os fatos relacionados com a dança: 

- Trionfi(triunfos) Festas portentosas que duravam dias. Tais celebrações 

tinham como inspiração as antigas apoteoses de imperadores romanos. 

Como temas tinham como ponto de partida as lendas, os feitos heroicos 

da antiguidade, compunham músicas, cantos , danças, como objetivo 

louvavam o patrocinador da festa. 

Surgiram novos tratados de dança em 1530. 

Noticia da 1ª. Escola de dança para os nobres, ou seja a partir daí  

começava a exigir um aprendizado sistemático. 

O Nascimento do Ballet  

O Ballet cortesão nasceu de uma dança coral do tipo morisca. Em 1337 

Carlos V da França, apresentou a Carlos IV, da Alemanha uma 

encenação estilizada que representava o triunfo dos cruzados e este 

espetáculo foi quase sinônimo do Ballet. 

Com o nome de ballet, balleto ou balet (pequeno baile) reviviam os 

mistérios de crescimento e de vida das danças de máscaras, sendo 

dessa maneira introduzido nos salões. 

Catarina de Médicis produziu o primeiro espetáculo que chamou de 

ballet Ao se casar  com o duque de Orleans, Catarina levou para Paris 

os costumes de sua terra, o requinte florentino, o gosto pelas artes, e 

como parte de um acervoque envolvia questões militares, levou também 

o violinista e maestro de danças, Baldassarino da Baelgiojoso, que loco 

começou a organizar os espetáculos da corte, dele chegou até nós o 
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conceito de ballet: um arranjo geométrico e muitas pessoas juntas, sob a 

variada harmonia de diversos instrumentos.  

O primeiro ballet a ser levado com esse nome foi o Ballet comique de la 

Reine, encenado em 1581, comique não quer dizer engraçado e sim 

algo ameno sem componentes trágicos. O tema foi desenvolvido em 

torno de Circe, legendária feiticeira, identificada no espetáculo como a 

própria rainha; à ambas era dado o poder de transformar as pessoas no 

que lhes aprouvesse, segundo seus caprichos. As danças alternavam-se 

com os versos, obedecendo rigorosamente a desenhos geométricos que 

representavam símbolos: o triângulo simbolizava a justiça; três 

pequenos círculos ,a Verdade, o conhecimento; um quadrado inscrito em 

outro quadrado, a perfeição e por último 3 círculos um dentro do outro 

representando a verdade perfeita, O ballet era assistido nos salões , o 

público geral ficava na parte superior e as figuras geométricas 

proporcionava uma sensação de beleza. O Ballet foi interpretado pelos 

próprios nobres da corte. O espetáculo durou mais de 5 horas 
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Figura no. – Ballet Comique de la Reine 

 

Fonte: Foto extraída de Caminada, 1999, pag.87 

Em 1626 registrou o ballet a entrée, no qual os bailarin profissionais substituíra 

os nobres. 

O Ballet e as demais danças a partir de 1650 até 1750 

Depois da morte de Luis XIII, o Ballet tradicional passou a ser substituído pela 

Ópera. 

Luis XIV estreou como bailarino em 1651, no Ballet Cassandra, em 1653 

desempenhou o papel do Rei Sol no Ballet de la Nuit. 
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Figura no.   Luis XIX – O Rei Sol 

 

Fonte: Fonte: Foto extraída de Caminada, 1999, pag.104 

Em 1661- primeira vez que  se contou com bailarinas  na  história do ballet. 

Em 1682 foi publicado o primeiro livro sobre Ballet e em 1699 saiu o tratado de 

Feuillet, Choreografhie ou L’Art décrire la dansepar caracteres, figures at 

signes demonstratifs, onde o autor registrava as primeiras tentativas de uma 

notação de dança, indicando a posição inicial dos pés, seu desenho sobre o 

solo, e sgnos para distinguir saltos e passos; indicava também a direção e a 

sucessão das figuras de dança .Feuiller tratou da dança cênica. 
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Danças de Par  - Encontra-se ainda na obra de Caminada os seguintes 

registros: Minueto – século XV; Passepied – Século XVIII;Bourrée –1560/1574; 

Sissonnw; Jiga; Rigodon; Folia; Alemanda. 

Encontram-se ainda as danças Corais: Contradanaç; Cotillon; Plonaise e 

Krakoviak 

Seculo XVIII –O Ballet passou por uma grande transformação. A dança e 

o Ballet passaram por uma transformação e foi nessa sociedade 

humanista, onde a cultura se requintou, se aprofundou e se tornou  mais 

abstrata, que entendia serem as artes e a natureza coisas autônomas. 

Em 1727 nasce Georges Noverre, considerado o construtor do Ballet da 

era moderna, o balet de ação e em 1760 publica as cartas sobre as 

danças e os ballets, que são primorosas . 

Período clássico 

No fina do século XVII, bailarinos e professores estiveram mais voltados 

para o desenvolvimento da dança chamada danse décole a fim de 

profissionalizar o estilo acadêmico. Período dedicado a compreensão e 

evolução técnica, criações coreográficas. Além de certo distanciamento 

da realidade social. 

Século XIX – Balé Romântico –  O período romântico do Ballet foi mais 

ou menos de 1830 a 1870 e refletiu as tendências convergentes em 

todas as artes e no próprio movimento social. As formas arcaicas, 

roupas empetecadas, excesso de afetação deu lugar ao sentimento e a 

maneira apaixonada de encarar a vida, assim como a atenção 

dispensada ao colorido da natureza e ao elemento exótico que pudesse 

estar contido e  a preferência pelo sobrenatural, pelo espiritual e pelo 

irracional. 

Balanchine afirmou “Ser romântico em relação a qualquer coisa é 

reconhecer-se o que é ansiar por algo completamente diverso; para 
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tanto é necessário a magia”, esta foi trabalhada por sucessivos 

coreógrafos , o caráter do movimento romântico. 

Os progressos científicos da época colaboraram com a realização dos 

ideais românticos, como a iluminação a gás, que contribuiu com os 

efeitos de iluminação e os maquinários com os efeitos e cenários.. 

Os teóricos trabalharam para verticalizar, cada vez mais os bailarinos, 

surgiram saltos, para as bailarinas, os passos de elevação, a 

sustentação por meio de fios invisíveis, a sapatilha de ponta, que 

tornaria o símbolo da bailarina clássica. 

Em 1832, Taglioni estreou na ópera de Paris, o ballet  “La Sylphide”, cujo 

enredo conta a história de um ser lado que se apaixona por um mortal, 

Jammes, atraindo-o logo em sua festa de noivado., para uma floresta e 

uma bruxa expulsa da festa, vinga-se enfeitiçando um xale que oferece 

ao rapaz dizendo que se envolvesse a no mesmo a sílfide perderia as 

asas e se deixaria prender definitivamente, mas oque o mesmo 

desconhecia que a vida de Sylphide residia nas asas. 

 

Outro feito da época foi o tutu romântico, de musselina branca e 

semitransparente, passou a ser um elemento frequente nos figurinos de 

Ballet e a simbolizar toda um fase da dança. 

Outra obra prima do período é Giselle, que sintetiza todas as aspirações 

técnicas, dramáticas constituindo o ponto principal do repertório das 

Cias. Clássicas até nossos dias.Junta o elementos locais e sobrenatural. 

 

Em 1870 Copélia entrou no palco, e foi o último grande sucesso da 

Ópera. 

 

Danças sociais e populares entre 1750 e 1900 – Valsa; Polca; Galope 

e Rutscher, Rheinlande e Polca Bávara, Polca Mazurca.  

Danças de RondaMazurca, Quadrilha à la Cour ou os Lanciers e 

Cancan. 
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Balé neo-romântico - O Desenvolvimento do Ballet na Rússia: A 

partir de 1830 a Rússia passou a ser um alvo obrigatório de ser visitado, 

decorrente de todos os nomes de ballet da época. 

Em 1847 foi contratado o bailarino Marius Petipa, que  construiu na 

Rússia a fusão perfeita das escolas italianas e francesas, atingindo um 

equilíbrio de técnica e estilo, que levaram Igor Stravinski a afirmar : “ a 

sua verdadeira essência na austeridade de suas formas, constituiu- se o 

triunfo da ordem sobre o arbítrio” 

Em 1850 o Ballet do Teatro Bolshoi era integrado por 150 bailarinos. 

Principais peças produzidas na Rússia: Dom Quixote, La Bayadere, A 

Bela Adormecida, O Quebra Nozes, O Lago dos Cisnes, Raymonda, 

Cinderella, Copélia,Corsário e a Morte dos Cisnes. 

Os principais coreógrafos que trabalharam na Rússia foram: Petipá, 

Diaghilev, Fokine, Nijinsky, Balanchine e Alexander Gorski. 

 

Dança Moderna – Final do século XIX e início do século XX 

Teve seu início com Ruth Saint-Denis, americana que construiu uma 

escola nos Estados Unidos chamada escola de Dança Moderna  e ali 

ensinavam diversos estilos, mas dança com pés descalços, dança livre e 

o resultado desta miscelânea foi aceito sem reservas pelos americanos 

que consideraram sua primeira demonstração de expressão nacional da 

dança. O repertório era inspirado em cenas da vida. 

A dança moderna rejeita ao rigor acadêmico da dança clássica, procura 

dar mais ênfase nos movimentos corporais. 
“A dança moderna ganha forte impulso na Alemanha e nos 
Estados Unidos. 
Nesse estilo, o corpo procura lidar com a gravidade e não 
escapar dela. Busca movimentos mais expressivos, para revelar 
os sentimentos. Em todos os sistemas de dança moderna, 
podem-se discernir princípios comuns, que se fundam sobre 
uma estrutura dialética, sobre o impacto e o dinamismo das 
forças opostas.”(Bogea,2014,p.21) 

Dentro deste movimento temos Isadora Dunkan, Loie Füller, Doris 

Humphrey e   Martha Graham que foi quem desenvolveu a técnica 

estruturada da modalidade. 

Na Alemanha está ligada a Laban e Mary Wigman. 
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Em Paris, François Delsarte(1811-1871) e o franco-suíço Émile Jaques-

Dalcroze (1865-1950). 

Temos ainda Maria Duschenes(1922-2014,Renée Gumiel e no Brasil 

Ruth Rachou e Penha Souza. 

 

Loie Füller – seguia a mesma linha de Duncan – Americana nasceu em 

1862 e morreu em 1928, sua técnica de dança era livre, usava figurinos 

de sedas coloridas e com efeitos de luzes dando mais cores ao seu 

figurino, imensos véus e alongava os braços com varas. 

 

Figura no. Loie Füller (1862-1928) extensão dos braços e uso das cores 

 
Fonte: www.met.mseum.org. Acessado em 01.07.2015. 

 

Dança solitária de Isadora Duncan: 
Nascida em 1878, em São Francisco na Califórnia, mostrou-se a mais 

inconformada com as regras rígidas e acadêmicas da dança. Expressou 

a dança com movimentos naturais e instintivos do corpo e do senso de 

expressão, dançava descalça, vestida com uma túnica drapeada, 

http://www.met.mseum.or/
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inspirada na Grécia, proporcionou ao público danças livres que 

respondiam com emoção a uma música sinfônica, até então considerada 

imprópria para dançar e sua dança fascinava o público com movimentos 

primários, em espaços despojados tanto quanto sua figura. 

 

Expressionismo na DançaRepresentada por Mary Wigman, nascida 

em Hanover em 1886, seu trabalho evidenciava o desespero pela 

brutalidade da guerra e a tragédia da ascensão do nazismo. Dizia se 

sentir possuída pelas forças poderosas, procurava sufocar sua própria 

personalidade, lançando mão para uso das máscaras 

 

Dança Contemporânea :  
“[...]Ligada sobretudo a uma atitude, e não a uma 
caracterização estilística, é uma dança que se utiliza das 
técnicas existentes para alimentar sua prática, seja nas 
correntes clássicas, seja nas modernas, sem 
necessariamente nomear ou sentir-se presa a uma 
exigência daquela tendência, mantendo diálogo  
sustentado com outras disciplinas artísticas, 
particularmente com as artes plásticas, ou ainda teatro, 
arquitetura, o circo, a literatura 
[...] A dança contemporânea quer a ambivalência e a 
pluralidade.  
[...] Novas formas de dança teatral passam a acontecer 
em galerias, igrejas, museus e outros espaços públicos.” 
(Bogea,2014 p.25 e 26) 

 
A bailarina e corógrafa destacada deste período foi Pina Bausch(1940-

2009), que seu trabalho mostra movimentos do cotidiano, mas, Segundo 

(Bogea,2014, p.29) são muitos criadores contemporâneos com 

linguagem própria como Steve Paxton, lisa Nelson,Yvonne Rainer, Trisha 

Brown, Alwin Nocolais(1910-1993), Philipe Deocuflé, MarilnaAnsaldi, 

Ismael Ivo, Henrique Rodovalho, Alex  Neoral, Rui Moreira, Ana Vitória, 

Nascho Duato, Édouard Lock, William Forythe, Jiri Kylián, Marie 

Chouinard, Merce Cunningham, Debora Colker, Paulo Caldas, entre 

outros. 

No Brasil registramos o Galpão, nos anos de 1970, o Grupo Corpo de 

Belo Horizonte, O Grupo Cisne Negro Cia. de Dança, o Ballet Stagium e 
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oc criadores independentes como Célia Gouvêa, Janice Vieira, JC Viola, 

Angel Vianna, klauss Viana, entre outros. 

Para finalizar usamos (Bogea 2014,p,29 e 30) que finaliza uma linha do 

tempo descrevendo que: 
[...] “Nos anos 1980 e 1990 a dança vai se tornando cada 
vez mais diversa. Temas anteriores são renovados à 
procura de clareza e simplicidade expressiva; diferentes 
linguagens artísticas interagem criando novos campos de 
atuação. Ao lado das grandes companhias, surge número 
cada vez maior de pequenos grupos, com propostas que 
vão desde a dança experimental até a dança de 
repertório. Os artistas buscam saber o significado da arte, 
incorporar sistemas prontos de signos e discussões 
teóricas sobre arte em seus trabalhos. 
[...]Uma característica da dança atual é que a dança 
clássica, a moderna e a contemporânea existem 
simultaneamente.” 
 
 

 Brasil 
 Silva (2012, p. 21) afirma que a história das práticas de dança no Brasil 

parece ter ficado no esquecimento. 

 Portinari (1989, p.12-13) afirma que : Não há povo sem dança e na 

atualidade todas as formas são apreciadas: Clássica, Moderna, folclórica, de 

vanguarda que atrai multidões. Do samba ao lago dos Cisnes, o brasileiro é 

bom de dança”. No entanto encontramos poucos registros e assim como na 

história mundial da dança o Brasil tem uma diversidade no assunto, mas 

apresentaremos aqui os registros de Eliana Caminada, Ines Bogea e alguns 

autores de artigos acadêmicos sobre o assunto. 

 Apontaremos aqui os fatos de dança institucionalizado, com caráter 

profissional, não abordaremos as dança populares, carnaval e  demais 

realizações de dança nas inúmeras festas populares, e as danças urbanas. 

 Nossos índios, em geral expressavam os acontecimentos importantes da 

tribo e sua reverência diante dos fenômenos da natureza, através de rituais 

dançados que podiam durar muitas e muitas horas. A catira ou cateretê, foi 

uma das formas coreográficas mais difundidas. 

 Com o processo de colonização os costumes portugueses passaram a 

ser impostos. 

“As danças que aconteciam nos palácios em 
comemorações à corte no século XVI chegaram no Brasil 
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com D. João VI(1769 – 1826) que fugindo da invasão 
napoleônica trouxe na bagagem a dança. No final do 
século XIX Brasile início do século XX, companhias de 
óperas francesas e italianas se apresentaram no. Com 
elas vieram os ballets que faziam apresentações. (Rengel 
e Langedorick, 2006, p.68) 
 

 Ao longo do século XVII, XVIII e XIX, as cidades brasileiras passaram a 

construir suas Casas de Óperas. 

 1811 – Chegou Louis Lacombe com a função de ensinar a 

nobreza 

 e a Família Real as danças de salão da época e encenar pequenos números 

dançados. 

 1822 – Apresentação de um espetáculo de Ballet e Baladas em  

homenagem ao príncipe regente D. Pedro e a princesa. 

 1909 – Foi aberto o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. 

 1927 – Aberta a primeira escola de danças sob a direção de Maria  

Olenewa. 

 1931 – Criou-se a Escola de Danças Clássicas do Teatro 

Municipal  

do Rio de Janeiro. 

 1940 – Escola Experimental de Dança do Teatro Municipal de São 

 Paulo. 

 Carmem Miranda, sabemos que foi atriz e cantora, no entanto no  

auge de sua carreira nos anos de 1930 e 1940, sempre exibia dança em seus 

shows, levando a imagem do Brasil ao mundo, muito ligado ao carnaval, mas 

foi de forma tão contundente que em qualquer lugar do mundo, fala-se em 

Brasil, já se remete ao carnaval. 

 1953 – Balé do IV Centenário na cidade de São Paulo 

 1955- Fundado o Ballet do Museu de Arte São Paulo, dirigido por  

Ismael Guiser. 

 1956 – Ballet Paulista dirigido por Halina Biernacka. 

 1956 – Tentativa de criar um curso de  Ballet no Teatro Guaíra de  

Curitiba/PR 

 1956 – Criação do primeiro curso superior de dança, na  

Universidade Federal da Bahia. 
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 1957- Ballet do Teatro Cultura Artística. 

 1968 – foi criado o Corpo de Baile oficial do Teatro Municipal de  

São Paulo. 

 . 

 1968 – Fundada a Cia. Cisne Negro de Dança. 

 1969 – Criação do primeiro corpo de Baile do Teatro Guaíra. 

 1971 – Nasceu a Cia. de Dança de Minas  Gerais, do Palácio das  

Artes 

 1971 – Criação do Ballet Stagium, dirigido por Marika Gidali, 

Décio  

Otero e Vera Lafer. 

 1972 – Surgiu o grupo Dzi Crockettts, no período militar, que  

revolucionaram o cenário artístico no país. Faziam uma mistura entre o 

Carnaval, cabaret, teatro de revista, jazz, musicais da Brodway,e nos shows 

ironizavam os políticos, os valões e comportamentos do país. Acabou se 

tornando um documentário em 2012. 

 1974 Pré inauguração do Teatro de Dança Galpão em São Paulo,  

que foi alugada pela Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo do Estado de 

São Paulo e sua inauguração oficial em 1975. 

 1976 – Nasceu o grupo Corpo de Belo Horizonte/MG. 

 1976 – Nasceu o Balé Popular do Recife 1976, quando o então  

secretário municipal de Educação e Cultura do Recife, Ariano Suassuna, e o 

artista e encenador André Luiz Madureira, ambos participantes do grupo 

teatralGente Nossa, resolveram fazer um trabalho experimental com danças e 

folguedos populares. 

 1981 – Originou-se o Ballet do Teatro Castro Alves. 

 1983 – Nasce o Festival de Dança de Joinville. 

 1994 – Companhia de Dança Mimulus de Belo Horizonte  

 1996 – Balé Folclórico da Bahia. 

 2008 – Criação da São Paulo Cia.. De Dança, pelo governo do  

Estado de São Paulo, dirigida por Inês Bogéa. 

Profissionais de dança clássica com nomes destacados na Dança, no Brasil: 

 Ady Addor, 1935 

http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=328&Itemid=181
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 Ana Botafogo 1957 

 Angel Viana  1928 

 Antonio Carlos Cardoso 

 Cecilia Kersche 1960 

 Celia Gouveia 1949; 

 Décio Otero, 1933 

 Eliana Caminada 1947 

 Hulda Bittencourt 1934 

 Ismael Guiser (1927-2008) 

 Ismael Ivo 1955 

 Ivonice Satie (1950-2008)  

 J.C.Viola, 1947 

 Jair Moraes – 1946 

 Janice Vieira  1940 

 Klauss Vianna (1928-1992),  

 Lia Robato, 1940  

 Mara Borba 1951 

 Marcia Haydée 1937 

 Marilena Ansaldi, nascida em 1934 

 Marilena Martins – 1935 

 Ruth Raschou, 1927; 

 Sonia Mota 1947 

 Umberto da Silva (1951-2008), entre outros 

 Não podemos de registrar alguns ícones da dança de Salão como a 

Madame Poços Leitão, Louise Frida Reynold, (1884-1974) que chegou em São 

Paulo em 1914, se estabeleceu em frente a Faculdade de Direito, no Largo de 

São Francisco e deu aulas de dança de salão desde 1915, até a década de 

1970. Considerada pioneira no ensino de dança de Salão. 

No Rio de Janeiro o destaque é para Maria Antonieta Guaycurus de 

Souza(1927/2009), professora de dança de salão no Rio de Janeiro, que teve 

seu auge nas Gafieiras de Elite e na Estudantina, casas tradicionais  cariocas e 

foi professora de grandes nomes da dança de salão como Carlinhos de Jesus, 

Jaime Aroxa e João Carlos Ramos. 
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