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RESUMO 
 

 
 
Esta dissertação tem como objeto discutir o papel do jornalismo cultural na construção 
da imagem do Teatro Guaíra como sendo o representante exclusivo de toda a 
produção de dança do Estado do Paraná. Para tal, reuniu como corpus de 
investigação o material publicado pelos jornais locais e por alguns de circulação 
nacional entre 1956 e 2004. Com ele, pretende atestar que foi a ação desta mídia 
impressa, em nível municipal, estadual e nacional, que construiu e consolidou um tipo 
de vínculo que remonta à criação, em 1956, do Curso de Ballet do Teatro Guaíra. A 
hipótese que guiou a investigação da natureza desse vínculo se fundamenta em uma 
abordagem semiótica das Teorias Evolutivas. A investigação pautou-se pelo 
entendimento de que foram certos memes que se propagaram em processos 
atrelados à contaminação e também à influência e que, ainda hoje, montam o 
ambiente da dança em Curitiba. A dissertação mapeia  o contexto em que o vínculo se 
estabeleceu, identificando quais os aspectos prioritários na formação desta 
associação tão duradoura. Discorre-se também sobre as formas de uso da verba 
pública para a dança no Paraná e visa-se contribuir para um debate público sobre a 
relação entre canais de comunicação e políticas públicas. Baseando-se no conceito 
de Coevolução, conclui-se que algumas estratégias de sobrevivência permanecem no 
ambiente, demonstrando a força de seus replicadores, e a importância de se avaliar 
estes mecanismos à luz de conceitos abarcados por estas Teorias, buscando nortear 
futuras escolhas para formulação de políticas públicas para a dança na cidade.    
 

Palavras chave: jornalismo cultural, co-evolução, política cultural,  Teatro Guaíra, 
Ballet Guaíra. 
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ABSTRACT 
 

 
This dissertation has the object to discuss the role of cultural journalism in the 
construction of Guaíra Theater’s image as being the exclusive representative of all 
dance production in Paraná State. For that, it has reunited as corpus of its 
investigation the published material of local news paper’s and for some of national 
circulation between 1956 and 2004. With that, intending to attest that was this printed 
media  action, in municipal, state and national levels, that constructed and 
consolidated a type of entail that goes back to the creation of Guaíra Theater Ballet 
Course, in 1956. And that was done on account of coevolutive current agreements in 
that environment. The hypothesis that has guided the investigation of the nature of this 
entail has its fundaments in a semiotics approach of the Evolutive Theories. The 
investigation was based on the understanding that were certain memes that 
propagated in linked processes to contamination and influence that, even today set 
Curitiba’s dance environment. The dissertation maps the context in which the entail 
was established, identifying the prioritary aspects in the formation of this lasting 
association. This dissertation also discourses about the forms of using the government 
budget to the dance in Paraná and the aim is to contribute to a necessary public 
debate about the relation between the communication channels and public politics. 
Based on the Coevolution concept, this dissertation concludes that some survival 
strategies still remain in the city’s environment, showing its replicators strength and the 
importance of evaluating these theories, searching direction for future choices to the 
formulation  of public politics to the dance in the city.  
 
Keywords: cultural journalism, co-evolution, cultural politics, Guaíra Theater, 
Guaíra.Ballet  
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     CAPÍTULO 1  –  O  PAPEL  DA  MÍDIA  NA  HISTÓRIA  DO  
TEATRO GUAÍRA 

 

“Entender a nós mesmos, e as sociedades que construímos, se mantém como 

um dos nossos grandes desafios”. 

Robert Auenger 

 

Nos últimos cinqüenta anos, a dança em Curitiba vem sendo vinculada ao 

Teatro Guaíra. Trata-se de uma referência compartilhada por muitos, dentro e fora da 

capital, e a sua solidez deve ser creditada à ação da mídia, ao longo destes anos. As 

informações sobre o que acontecia com a dança no Paraná que chegavam ao público 

restringiam-se ao que o Teatro Guaíra produzia. A divulgação dessa vinculação se 

dava não apenas em nível municipal, mas também estadual e nacional.  

A construção desta associação (Teatro Guaíra equivalendo à dança no 

Paraná) remonta aos tempos da criação, no ano de 1956, do Curso de Ballet do 

Teatro Guaíra1. Trata-se de circunstância relevante, pois é o estabelecimento deste 

vínculo associativo que acabou consolidando uma certa percepção, que ainda hoje 

sobrevive, e que é aquela que, quando fala do Ballet Guaíra, lhe confere uma espécie 

de titularidade pela dança de Curitiba e, em alguns casos, até  mesmo do Paraná 

inteiro. Esse mecanismo de associação veio sendo solidificado em momentos 

pontuais. Se e como isso ainda repercute no atual cenário da dança local e brasileira, 

quando a situação já não é mais exatamente essa, e como tal imagem se consolidou 

ao longo do tempo, é o que se pretende contextualizar aqui. Para tal, será priorizada a 

abordagem dos fenômenos históricos de acordo com o modo como a mídia impressa 

e o estado os divulgaram. 

Por ser o Paraná formado por uma heterogênea colonização oriunda de doze 

etnias, o movimento folclórico, em Curitiba, se consolidou com bastante vigor, ao 

longo dos anos, e o Governo do Estado promove e apóia, desde 1959, através da 

Secretaria de Estado da Cultura e do Teatro Guaíra, o Festival Folclórico e de Etnias 

                                                 
1 A criação do Curso de Ballet do Teatro Guaíra ocorreu durante o governo de Moysés Lupion, através da portaria 
no. 29, publicada no Diário Oficial de 11 de abril de 1956. O então Secretário de Estado Nivon Weigert, designou 
Thereza Padron Siqueira, bailarina argentina, para dirigir o curso, sem ônus para o Estado. O curso era gratuito e o 
Superintendente do Teatro Guaíra era Fábio Laynes. 
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do Estado do Paraná2, que está em sua 43ª edição. Foi fundada também, pelo 

Governo do Estado, a Associação Inter-Étnica do Paraná (AINTEPAR), em junho de 

1974.  

A história da dança cênica não se inicia aí e sim em 1929, quando Tadeu 

Morozowicz3 (1900-1982) funda o primeiro curso de ballet na Sociedade Thalia, uma 

iniciativa que parte de um clube social.  

Em 1953, quando ainda não havia nenhuma companhia ou escola de dança 

vinculada ao Estado, foi Morozowicz quem participou das comemorações do 100º 

Aniversário da Emancipação Política do Paraná4, com o balé Coppelia, em 3 atos, 

com orquestra ao vivo, regida pelo maestro João Ramalho, onde o próprio 

Morozowicz interpretou o personagem do Dr. Coppelius. Esta apresentação contou 

com a participação do bailarino Ceme Jambay5, (aluno de Morozowicz e Nina Biega6). 

Foram mais de 52 anos de dedicação à dança em Curitiba. Como diz 

Tourinho, “... Morozowicz representa o início da era do balé no Paraná” (1982, p. 10). 

Outros dois nomes que se dedicaram ao ensino da dança em Curitiba foram 

Aroldo Morais7, bailarino paranaense que, em 1958, funda a Academia Paranaense de 

Ballet, e Jean Vardé, argentino que veio do Teatro Colón, de Buenos Aires, e formou o 

Ballet da Sociedade União Juventus (sede do Grupo Folclórico Polonês), em 1963. O 

fato dos cursos de dança clássica surgidos serem ligados a clubes sociais representa 

uma característica da ambientação da cidade que merece ser pontuada, uma vez que 

estabelecem a conexão da dança local com a elite da sociedade. Foi a mesma Teresa 

Padron de Siqueira, que havia criado o Curso de Ballet do Clube Curitibano em junho 

                                                 
2 O Festival Folclórico e de Etnias foi criado pelo Decreto N. 22921, de 20 de abril de 1959, pelo Governador 
Moysés Lupion. 
3 Professor e coreógrafo polonês, nascido em Varsóvia, onde iniciou seus estudos, em 1907, na Escola oficial de 
Ballet da Ópera de Varsóvia. Aprimorou-se em Moscou e Kiev,  completando o curso superior de Coreografia e 
Escola Dramática. Depois da Primeira Guerra Mundial, realizou uma turnê internacional pela Europa, Ásia e África. 
Em 1923, se apresenta com a Companhia de Óperas do Scala de Milão no Rio de Janeiro, em Montevidéo e em 
Buenos Aires. Desliga-se da companhia e realiza espetáculos em Porto Alegre, São Paulo e Curitiba, cidade pela 
qual sente-se atraído por lembrar sua cidade natal ( TOURINHO, 1982: 8). 
4 A Emancipação Política do Paraná ocorreu em 19 de dezembro de 1853. 
5 Ceme Jambay, bailarino e coreógrafo paranaense, radicou-se no Rio de Janeiro, onde foi aluno de Consuelo Rios 
e Tatiana Leskova. Formou-se pela Escola de Danças Clássicas do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 1959, 
tendo sido bailarino solista da sua companhia e integrado também o Théâtre D´Art de Paris (Paris), o Grand 
Théâtre de Génève (Suíça), o Ballet da Ópera de Graz (Áustria) e a Companhia Brasileira de Ballet, no Rio de 
Janeiro. Em 1968. assume a direção do Corpo de Baile do Teatro Guaíra entre 1969 e 1971 (TOURINHO 1982, p. 
14). 
6 Nina Brunziene Biega, lituana, foi primeira bailarina do Teatro de Kaunas. Dedicou –se 35 anos ao balé no 
Paraná e foi a principal assistente de Morozowicz, em Curitiba. 
7 Aroldo Morais, natural de Antonina, estado do Paraná, também estudou dança no Rio de Janeiro, e aprimorou-se 
em Paris durante 3 anos. 
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de 1949, que foi designada para a direção do Curso de Ballet do Teatro Guaíra, 

quando de sua criação, em 1956. 

Aroldo Morais juntou-se à Tereza Padron, ao fechar a Academia Paranaense 

de Ballet. Ambos lecionavam no Curso do Guaíra em uma sala improvisada na parte 

construída do futuro Teatro. Quando Tereza Padron deixa o Curso do Guaíra e 

continua a ensinar apenas no Clube Curitibano, Aroldo Morais assume a coordenação 

(1961 a 1966), reformulando-o e aumentando a duração do Curso para sete anos. 

Junta-se à ele a bailarina carioca Lorna Kay, que participara do Ballet do IV 

Centenário8,  em São Paulo. A própria Lorna Kay encaminhou à Diretoria do Teatro 

Guaíra a idéia de formar um corpo de baile profissional.  

Contudo, a criação do Corpo de Baile Permanente do Teatro Guaíra, atual 

Balé Teatro Guaíra ou BTG, se deve à iniciativa e desejo de muitos outros. Desde a 

inauguração do Curso de Ballet do Teatro Guaíra, em 1956, a mídia já citava a 

intenção de formar um corpo de baile permanente. A justificativa para a exigência de 

um teste de aptidão física para ingressar no curso, que continua sendo a única escola 

de dança pública da cidade, se mantém até hoje. Na época, vinculava-se à 

necessidade “...de um compromisso de permanência por determinado tempo para 

garantir futura atuação”, ou seja, já se planejava o sonho. Sonho este, que era 

também do Governo do Estado do Paraná e que, para realizá-lo, preparou o terreno 

com o Curso de Dança. Havia um planejamento para esse sonho/objetivo e um 

projeto para a sua realização. 

De acordo com tais planos, a Companhia deveria estrear no grande auditório 

que estava ainda por construir e com o propósito de vir a ser o maior da América 

Latina.  Um sonho se aliava ao outro.  E tanto a realização do projeto do arquiteto 

Rubens Meister, criado em 1948, quanto a formação de um bailarino clássico, 

demorariam mesmo muito tempo para serem edificados. 

As reportagens publicadas no período entre 1956 e 1958 também apontam 

para o fato de não haver uma mentalidade propícia para a formação de um Corpo 

estável e profissional de dança na cidade. Nas palavras da primeira diretora do Curso, 

                                                 
8 O Ballet do IV Centenário foi especialmente formado para comemorar os quatrocentos anos de São Paulo. 
Houveram provas públicas em janeiro de 1953 para composição do grupo que estreou oficialmente em  06 de 
novembro de 1954, em um teatro improvisado no Ginásio do Pacaembu. Teve como diretor artístico Aurélio Milloss 
(SUCENA, 1988, pp. 381, 383). 
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Teresa Padron de Siqueira, e do próprio Superintendente do Guaíra, Fábio Laynes9, o 

objetivo de criar um corpo de baile estável esbarrava no fato das “moças de Curitiba” 

não considerarem a dança como carreira, isto é, uma profissão.  Apenas a praticavam 

pelos benefícios físicos que a dança pudesse lhes trazer. Comentava, quando 

entrevistada, que, em contraponto a esta característica das curitibanas, “o gosto do 

público, que, de fato, apreciava espetáculos de dança”, exigia qualidade e, portanto, 

profissionalismo (JORNAL GAZETA DO POVO, 1956). 

Ainda mencionava “a falta de ambiente artístico na cidade”, a necessidade do 

“rigor para alcançar a perfeição” e que poderia “formar um excelente corpo de ballet” 

no Guaíra, considerando “o material humano existente em Curitiba”…. estava 

“satisfeitíssima com a oportunidade de colaborar na grande tarefa de organizar um 

corpo de “ballet” no Paraná, capaz de se rivalizar, num futuro bem próximo, com 

destacados grupos nacionais” (JORNAL GAZETA DO POVO, 1956). 

Este intuito, o de se destacar nacionalmente, foi também leit motif para que o 

governo paranaense, em diferentes momentos, investisse na dança. Uma bandeira 

aqui era levantada, mas para que pudesse começar a ser hasteada foram necessários 

mais 13 anos. 

A mídia impressa curitibana, no período entre 1954 e 1960, divulgou as 

apresentações e incentivou o balé, estimulou o público para a apreciação, informou 

sobre as necessidades e enalteceu a primeira coordenadora do Curso, Teresa Padron 

de Siqueira, em manchetes como as que seguem abaixo: 

  

- “O Mundo maravilhoso do Ballet – a reportagem visita o Ballet Guayra – 

Orientação da profª. Teresa Padron Siqueira – A arte popularisada – Falta de 

ambiente artístico – Mensagem aos leitores” (JORNAL DIÁRIO DA TARDE,  29 de 

maio de 1956). 

 

- “Como forma de expressão, não há arte que supere o “ballet” – Entrevista da 

professora Teresa Padron de Siqueira sobre o curso que irá dirigir no Teatro Guaíra – 

Grande passo – base clássica - planos e necessidades – formação – intercâmbio – 

excelente material humano – rigor para alcançar perfeição. Inscrições” (JORNAL 

                                                 
9 Fábio Laynes, Superintendente do Teatro Guaíra, entre 1956 e 1958. 
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GAZETA DO POVO, 1956).  

 

- “Aula inaugural de Ballet - teve início o curso de Ballet da professora Padron 

de Siqueira – Grande número de inscritos – Prorrogado o  prazo de inscrição” 

(JORNAL GAZETA DO POVO, 1956). 

 

- “BALLET – Um deslumbramento, o festival de ballet do curitibano!”- 
(JORNAL GAZETA DO POVO, 1954). 

 

- “O público curitibano aprecia e prestigia apresentações de “ballet” (JORNAL 

GAZETA DO POVO, 1960). 

 

Havia um acompanhamento do que se realizava com a dança e uma 

exaltação a cada conquista, aliando o balé aos seus futuros frutos, como promessa de 

algo “magnífico”:  

 
Curitiba já possui inúmeras escolas de ballet, demonstrando, de maneira eloqüente, que sua 
mocidade já cuida da arte com mais carinho. Cada dia temos mais notícias de festivais, 
programas e espetáculos para o grande público, todos incluindo o ballet. Assim penetra no seio 
da massa este gérmen que virá produzir resultados magníficos. Outra virtude característica 
desta arte, é que ao lado da educação artística e moral, proporciona exercício físico, dando aos 
praticantes notável proporção e desenvolvimento da matéria. Sob qualquer ângulo que 
encaremos o ballet, algo satisfaz. É a cultura aliada à sensibilidade e à graça! (JORNAL 
GAZETA DO POVO, 1956). 
 

Quando se lê “dando aos praticantes notável proporção e desenvolvimento da 

matéria” e “é a cultura aliada à sensibilidade e a graça”, percebe-se as relações que, 

na época, eram estabelecidas entre a dança e os corpos: o ballet estava à serviço da 

delicadeza e do refinamento dos gestos, da beleza das formas do corpo/matéria. Este 

era um dos motivos pelos quais o balé se encaixava com perfeição nas exigências da 

aristocracia/burguesia curitibana para com as suas moçoilas de família.  

A convivência da dança clássica com os contos de fada resultou em produtos 

muito duráveis (os balés de repertório do século XIX) e pode ajudar a explicar a força 

de atração desta arte sobre os ideais aristocráticos que embalaram a burguesia 

nascente no Brasil. Vale lembrar que a consolidação do balé foi financiada por Luís 

XIV, com o objetivo de tornar a sua corte “a mais esplendorosa e resplandecente da 
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Europa”. Kátia Canton (1994, p. 36) relembra que o balé se desenvolve na França, por 

volta de 1690, quando Luís XIV imprimiu nele valores que foram copiados por várias 

outras nações. Para ser aceito, havia que se trilhar o caminho da “civilité”, que exigia 

as boas maneiras, um discurso refinado e mesmo a repressão sexual - atributos que o 

balé poderia ensinar. A receita para meninas bonitas e educadas vinha ligada à idéia 

“da passividade dócil e ingênua” e da necessidade de saber se controlar. Tais 

requisitos facilitaram muito a manutenção do patriarcado e vêm regulando valores e 

comportamentos desde então (CANTON, 1994, p.42). 

Prestígio, influência, um certo padrão de beleza e o desejo de grandiosidade 

foram elementos que nortearam várias escolhas, contratações e mesmo reportagens 

em Curitiba. Não à toa, os redatores dos jornais da cidade apoiavam 

incondicionalmente Teresa Padron de Siqueira, cujas ações eram sempre noticiadas: 

“o prestígio da professora Padron Siqueira, cuja competência e métodos de ensino já 

têm repercussão além de nossas fronteiras” (JORNAL GAZETA DO POVO, 1960).  

Pelo que mostram as matérias da época, tanto o balé quanto a iniciativa de se 

criar escolas e espetáculos eram incentivadas e muito apreciadas, não só pelo público 

curitibano, mas também pela própria mídia da época. O estímulo para a prática da 

dança, para a profissionalização e para a apreciação do que se fazia na cidade fica 

notório ao se pesquisar os jornais daquele período. O que demonstra a repercussão 

que poderia alcançar a dança ou o órgão que a promovesse neste ambiente favorável 

para a propagação dessa déia. 

Segue-se um exemplo do estímulo para o público participar das 

apresentações de dança, ocorrido em um festival de balé do Clube Curitibano: “basta 

que se mencione um detalhe em verdade impressionante, inédito em nossa terra: o 

“Festival” foi programado para o “Auditório” do Clube Curitibano. Pois bem, foi tão 

grande, tão numeroso e tão entusiasta o público presente, que a Diretoria do Clube 

Curitibano se viu na contingência de determinar, que na mesma noite, duas 

apresentações fossem feitas” (JORNAL GAZETA DO POVO, 1956). 

O Clube Curitibano era considerado como “quadro social da aristocrática 

agremiação” - o que sublinha a conexão balé-aristocracia/burguesia, vínculo que data 

dos séculos XVI e XVII. Transformado em um “artefato cultural aristocrático”, foi 

adotado pela burguesia de novos ricos. Até Napoleão, como conta Canton, aliou sua 
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imagem  a grandes produções de dança, tendo escolhido esta arte para legitimar o 

seu poder (1994, p. 114). As artes, muitas vezes, podem colaborar como agregadoras 

do valor de legitimar certos estados, formas de governo e as ideologias neles 

inseridas.  

Já no contexto inicial, que aqui começa a ser apresentado, cabe uma 

pergunta: a que se deve a escolha de Teresa Padron de Siqueira para a direção do 

Curso de Ballet do Teatro Guaíra e não de Tadeu Morozowicz, o mestre-referência da 

cidade? Marlene Tourinho, que foi aluna de Morozowicz, bailarina e professora do 

Curso de Ballet do Teatro Guaíra de 1966 a 2002, relata, em entrevista10, o desagrado 

de Tadeu Morozowicz ao não ter sido convidado para a direção do Curso, uma vez 

que já possuía uma longa trajetória de dança na cidade. Cita o fato da influência 

política que o marido de Teresa Padron, Anfrísio Siqueira, presidente da Boca 

Maldita11, possuía, em Curitiba. Agregava-se a isso também o forte vínculo do casal 

aos meios sociais da cidade, a começar pelos sócios do próprio Clube Curitibano. A 

influência e a possibilidade de espaço na mídia que a escolha de Teresa propiciava 

para o novo curso na cidade não pode ser descartada, em virtude da posição que seu 

marido desfrutava junto a jornalistas e políticos. O fato ganha relevância para a melhor 

compreensão do contexto do balé e da própria companhia nascente na cidade.  

Partindo do pressuposto que as crenças casualmente precedem 

comportamentos, segundo o evolucionista Richard Dawkins, (AUNGER,  2002, p. 

163), pode-se iniciar uma reflexão sobre idéias e conceitos que permearam escolhas 

mais propícias ao ambiente curitibano. Aunger (2002, p. 48) complementa a colocação 

de Dawkins quando fala que ao longo do tempo, a transmissão de idéias e escolhas 

sugere o modo como as pessoas de um grupo vêm a compartilhar suas crenças e 

valores.   

É o que permite olhar para estes fatos históricos com uma abordagem da 

cultura como processo evolutivo. Afinal, a “cultura (a população de idéias e crenças 

que se torna compartilhada em um grupo como resultado de comunicação entre seus 

                                                 
10 Entrevista concedida à  autora em 15 de setembro de 2004 
11 A Boca Maldita foi fundada oficialmente, em 13/12/56. É um órgão de utilidade pública, instituída e registrada 
como Sociedade Civil de Direito Privado. Formou-se com um grupo de pessoas que se reuniam na Avenida João 
Pessoa, em Curitiba, para conversar e trocar idéias, anteriormente a 1956. “Composta por políticos, jornalistas, 
desembargadores, funcionários públicos, desportistas, enfim um imenso número de pessoas e atividades 
heterogêneas com o fim da discussão e atualização dos termos da atualidade, firmando pensamentos próprios...” 
(LEITE  et al., 1980: 28). 
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membros), não é nada se não for evolucionária” (AUNGER,  2002, p. 19). Sendo que, 

para Dawkins (1999, p. 82), ”Evolução é uma manifestação externa e visível de 

sobrevivência diferencial de replicadores alternativos”. 

Esta afirmação leva a uma analogia criada por Dawkins, a argumentação de 

“que a evolução da cultura é resultado de um replicador chamado meme” (AUNGER, 

2002, p. 82)12.  

Dawkins (1999, p. 83): “ Eu defino  replicador  como qualquer coisa no 

universo da qual cópias possam ser feitas. Exemplos são uma molécula de DNA, e 

uma folha de papel que é xerocada.”  

Replicador e meme constituem os elementos substanciais desta analogia 

entre evolução cultural e evolução genética13. Assim como o gene está para a 

evolução genética, o meme está para a evolução cultural, nome este cunhado pelo 

próprio Dawkins, em 1976, no seu livro O Gene Egoísta.  Segundo ele (2001), não há 

porque acreditarmos em apenas um tipo de evolução. 

Os mecanismos de replicação do meme são baseados na Teoria da 

Replicação, primeiramente desenvolvida por um grupo de teóricos evolucionários da 

Escola de Viena14 A partir da definição do “replicador” como categoria, feita por 

Dawkins, foi possível criar uma teoria formal de replicadores  (AUNGER, 2002, p.83).  

Segundo a Teoria dos Replicadores, há diferentes classes de dinâmica 

evolucionária que dependem dos diversos mecanismos que replicadores se utilizam 

para fazer cópias de si mesmos. Assim como uma reação de replicadores é o lugar 

onde a replicação acontece. Para se encontrar o caminho de um replicador, como o 

meme, “precisamos então olhar para o canal de eventos específicos – um canal de 

reações de replicação” (AUNGER, 2002, p. 92). O que é sublinhado por Dawkins 

(1998, p. 84): “A razão de uma linha-de-germes replicadora ser uma unidade 

importante é que, não importa onde no universo ela seja encontrada, elas estão 
                                                 
12 A especificidade da Memética é a entidade, chamada meme, que preenche todos os critérios de um replicador 
cultural: causação, similaridade, transmissão de informação e duplicação (Aunger 2002, p. 83). 
13 No caso, a analogia se dá ao entender que alguns memes, ao se replicarem, podem ser mais bem sucedidos 
que outros, a exemplo dos genes. Porém, em contrapartida, os memes não cumpririam um requisito básico dos 
genes: a fidelidade de cópia. Dawkins (2001) exemplifica citando que, ao se ouvir uma idéia, provavelmente não 
iremos transmiti-la para outra pessoa na íntegra no instante seguinte. Algo sempre será modificado, o que não 
ocorre da mesma maneira na transmissão dos genes. O gene é descrito por Dawkins (2001, p. 217) “como uma 
unidade de conveniência, um pedaço de cromossomo com fidelidade de cópia suficiente para servir como unidade 
viável de seleção natural.”  
14 A Escola de Viena dos Teóricos Evolucionistas era composta primeiramente por pessoas ao redor do laureado 
com o Nobel Manfred Eigen, físico-químico na Universidade de Viena. Alguns dos colaboradores de Eigen: Peter 
Schuster, Peter F. Stadler, Robert Hecht, Walter Fontana, Robert Happel, entre outros (Aunger 2002, p. 83, 340). 
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próximas de se tornarem a base para a seleção natural e, portanto, evolução” 15.  

E continua:  

 
O mundo tem uma tendência automática para se tornar populoso por linhas-de-germe 
replicadoras das quais efeitos fenotípicos ativos sejam tantos que assegurem o sucesso de 
sua replicação. São esses efeitos fenotípicos que vemos como adaptações de sobrevivência” 
(...) “Mas todas estas adaptações vão existir, fundamentalmente, através de replicadores 
diferenciados de sobrevivência.  
 

 

Dennet (1998, p. 364): “Como um vírus irracional, o futuro de um meme 

depende de seu projeto  - não de seu projeto “interno”, não importa qual seja ele, mas 

do projeto que ele mostra ao mundo, o seu fenótipo, a maneira como ele afeta as 

coisas em seu ambiente. As coisas em seu ambiente são as mentes e outros memes”. 

Cabe olhar, então, a história pelo viés não de fatos, pessoas ou ações 

isoladas, mas pela dinâmica das relações e interações criadas ou não entre elas, no 

canal de comunicação que se dá entre corpo e ambiente, e que diz respeito à troca de 

informações16. Dawkins (1998, p. 84): “esperaremos ver adaptações que poderão ser 

interpretadas como a sobrevivência do corpo”. 

O exemplo da escolha de Teresa Padron para a coordenação do Curso de 

Ballet aponta para a possibilidade de uma dinâmica baseada na influência, onde o 

prestígio de seu marido é considerado como um valor intrínseco, e se torna também 

motivo para o convite. Conectando os modos de replicação dos memes com parasitas 

que infestam um hospedeiro, Dawkins (1993, p. 7) sugere dois aspectos na evolução 

progressiva, que são considerados os mais efetivos parasitas da mente17. E um deles 

acontece com a presença de alguém, “idéias que mutuamente suportam uma à outra 

como os genes fazem...”. Ao que Bragato explica (2004, p. 60), ao citar que a 

transmissão vertical “se dá entre pais e filhos, por isso é parecida com a genética: 

seleção natural e deriva genética” - a exemplo das escolhas por prestígio ou 

influência. Os memes neste caso, segundo Bragato, “são estáveis e conservadores-

                                                 
15 “Uma linha-de-germe replicador (que pode ser ativa ou passiva é um replicador que é potencialmente o ancestral 
de uma indefinida longa linha de replicadores descendentes”. (Dawkins 1998, p. 83). 
16 “É fundamental para entender que “informação”, como já foi observado por Peirce (em termos semióticos) e o 
cientista Wiliiam Clancey (na abordagem das ciências cognitivas) não é o que está lá no mundo ou aqui, dentro do 
sujeito. A informação se constrói, inevitavelmente, no “entre”, na “mediação”, na ação inteligente dos signos 
(Greiner, 2005, p. 75).” 
17 Dawkins (2001) propõe que a propagação dos memes acontece pulando de um cérebro a outro. 
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diques contra transmissões culturais subseqüentes”.  

Esse tipo de relacionamento entre cargos públicos e posição na sociedade se 

repete em momentos pontuais desta história, sendo um meio de transmitir idéias e 

valores na sociedade e justificando a importância do conhecimento do ambiente inicial 

onde se instauram as primeiras ações políticas de dança em Curitiba e os rumos que 

tomaram ao longo dos anos. Dennet (1998, p. 362): “O destino dos memes, da 

mesma maneira, é determinado pela persistência e multiplicação de cópias, cópias e 

mais cópias deles, e isso depende das forças seletivas que agem diretamente sobre 

os vários veículos físicos que os materializam”. Dawkins (1998, p. 82) explica que 

organismos e grupos de organismos não devem ser considerados como replicadores; 

“ele são veículos  nos quais replicadores viajam”. 

 

 

1.1   OS ENCONTROS DE ESCOLAS DE DANÇA X A SEMENTE DOS 

FESTIVAIS: CONTAMINANDO A INFLUÊNCIA – INFLUENCIANDO 

A CONTAMINAÇÃO 
 

Vale destacar um fato hoje praticamente esquecido, quando se trata de 

pensar a história do BTG e da dança no Teatro Guaíra. Curitiba foi berço de 

importantes iniciativas na área da dança, replicadas depois pelo país em fenótipos 

variados. Um dos mais expressivos exemplos disso ocorreu de 5 a 10 de setembro de 

1962, quando foi realizado o 1º. Encontro de Escolas de Dança do Brasil, patrocinado 

pelo Conselho Nacional de Cultura, pela Universidade do Paraná e pela Secretaria de 

Educação e Cultura do Estado do Paraná18. Sua estréia aconteceu na Reitoria da 

Universidade (atual Universidade Federal do Paraná). A relação entre Universidade, 

governo estadual (Secretaria de Educação e Cultura), governo federal (Conselho 

Nacional de Cultura) e iniciativa privada (Instituto Yazigi) deve ser sublinhada. 

O 1º Encontro teve como convidados de honra: Maria Olenewa, criadora da 

Escola de Dança do Teatro Municipal do Rio de Janeiro; Vaslav Veltchek, criador da 

Escola de Dança do Teatro Municipal de São Paulo; e William Dollar, bailarino norte-

americano, coreógrafo do Ballet do Rio de Janeiro, em 1960, e do Teatro Municipal de 
                                                 
18 Em 1963, foi realizado o II Encontro das Escolas de Dança do Brasil, em Brasília (Sucena, 1989, p. 399). 
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São Paulo. Vinte e cinco foi o número de Escolas participantes, de sete estados 

brasileiros, e também três grupos folclóricos paranaenses: 

• Da Bahia, a Escola de Dança da Universidade da Bahia, representada por 

Rolf Gelewski; 

• Do Rio de Janeiro: Academia de Danças Modernas e Folclóricas, fundada 

por Mercedes Baptista; Escola Nacional de Educação Física e Desportos 

da Universidade do Brasil, representada por Helenita Sá Earp; Academia 

de Ballet Contemporâneo Nina Verchinina, representada por ela mesma; 

Fundação Brasileira de Ballet, por Eugênia Feodorova; Studio de Ballet 

Consuelo Rios/ Rio de Janeiro; Escola de Dança do Teatro Municipal do 

Rio de Janeiro, com Madeleine Rosay; Leda Iuqui – Academia de Ballet; 

Academia de Ballet Tatiana Leskowa. 

• Minas Gerais: Ballet de Minas Gerais, representado por Carlos Leite; 

Escola de Dança Klauss Vianna. 

• Pernambuco: Curso de Danças Clássicas Flávia Barros; Curso de Dança 

do Clube Internacional do Recife, por Ana Regina. 

• Rio Grande do Sul: Escola de Ballet Salma Chemale; Escola de Dança 

João Luiz Rolla; Escola de Bailados Clássicos Tony Seitz Petzhold; Escola 

Russa de Ballet, representada por Marina Fedossejeva. 

• São Paulo: Curso de Danças Clássicas Maria Olenewa, que foi 

homenageada no Encontro; Escola de Bailados da Prefeitura de São 

Paulo, com a presença de Marília Franco; Balé Renée Gumiel; Ballet 

Halina Biernacka; Conjunto de Dança Contemporânea de Yanka Rudska. 

• Paraná: Academia Paranaense de Ballet, com Aroldo Morais; Curso de 

Ballet Thalia, representado por Tadeu Morozowicz; Curso de Ballet do 

Clube Curitibano, com Teresa Padron de Siqueira e mais os três Grupos 

Folclóricos do Paraná: Polonês, Ucraniano e Português. 

 

O Encontro ofertou quatro dias de apresentações com todas as Escolas 

participantes, aulas ministradas por professores de cada uma das Escolas e uma 

mostra de filmes de dança, que contou com a colaboração das Embaixadas da 

Alemanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, Holanda e Dinamarca. A mostra de 
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vídeo reuniu trabalhos de Martha Graham, José Limón, do New York City Ballet e de 

Maurice Béjart, entre outros. 

De Graham à Dança dos Tamancos holandesa, o ambiente propiciava 

condições de propagação de diferentes tipos de informação, ampliando também as 

possibilidades de estabelecer relações entre elas e o estímulo à reflexão e ações 

conjuntas na área da dança, com alcance nacional. A dinâmica de replicação aqui, 

apesar do Encontro ter durado apenas cinco dias, possibilitou a continuidade no 

tempo das relações aí iniciadas, sugerindo a idéia de contaminação. As relações, sob 

a perspectiva do processo evolutivo, desencadearam interações que transformaram o 

ambiente, na sua continuidade. 

Os memes, aqui considerados como responsáveis pela evolução cultural, 

foram espraiados por uma transmissão horizontal, como ocorre no sarampo, por 

contágio (DAWKINS, 1993). “Como o vírus, o meme é também um agente externo, o 

inimigo, o invasor, o estrategista que inocula pela pele, por vasos e artérias” 

(BRAGATO, 2004, p. 60). 

A realização de um seminário na Casa Alfredo Andersen, com a proposta de 

discussão e elaboração de documento para as autoridades, tratava dos seguintes 

temas:  

• Criação de um ballet nacional; 

• Leis de amparo a dançarinos; 

• Subvenções à escolas e grupos de dança; 

• Teatro especializado para espetáculos de dança; 

• Maior divulgação da dança moderna: seus objetivos, valores cultural, 

artístico e educacional e sua técnica; 

• Amparo a profissionais da dança através de uma instituição específica; 

• Terminologia; 

• A formação de uma banca (ou bancas) examinadora, de elementos 

técnicos da dança, realmente categorizados, que possam estar à 

disposição de grupos de alunos que desejem prestar exame e receber uma 

opinião abalizada sobre o seu trabalho e desenvolvimento artístico; 

• Intercâmbio entre professores e alunos, brasileiros e estrangeiros; 

• Desenvolvimento da dança folclórica nacional; 
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• Apresentação de grupos profissionais do Nordeste; 

• Formação pedagógica do futuro professor de dança. 

 

A leitura dos temas acima mostra que muitos dos assuntos propostos para 

discussão já nesse Encontro de 1962 refletem não só as preocupações daquela 

época, mas permanecem pertinentes à nossa, aquecendo debates bem atuais. Salvo 

algumas propostas, a exemplo da formação de um ballet nacional ou a necessidade 

de categorizar a dança e de haver bancas examinadoras, a maioria das questões 

levantadas continuam pertinentes a necessidades atuais da dança  no Brasil.  

Houveram também trabalhos escritos, inscritos como pesquisa, a saber: 

• Professora Helenita Sá Earp: “Esquemas Representativos do Estudo do 

Movimento na Dança Moderna”; 

• Professora Salma Chemale: “Problemas que se Apresentam para a 

Encenação de um Espetáculo”; 

• Professora Renée Gumiel: “O Ballet deve tomar uma Decisão se pretende 

Justificar sua Existência como Arte Adulta”; 

• Professor Rolf Gelewski: “Pesquisas sobre a Dança: Necessidade de 

Vivência. Orientação Básica no Espaço”; 

• Professora Halina Biernacka: “Amparo a Dançarinos”; 

• Professora Leda Iuqui: “Anotações de uma Professora”. 

 

Tais escritos foram publicados e distribuídos aos participantes pelo Instituto 

Yazigi, em homenagem ao Encontro. Vale destacar, portanto, que esse 1º Encontro, 

até publicação teve, além de reunir a iniciativa privada ao poder público. 

O ato inaugural do Encontro se deu no dia 5 de setembro de 1962, na Reitoria 

da Universidade do Paraná, com a presença das seguintes autoridades: o Embaixador 

Paschoal Carlos Magno e os patronos Ney Aminthas de Barros Braga, governador de 

Estado do Paraná; Professor Roberto Lyra, Ministro de Estado dos Negócios da 

Educação e Cultura; Flávio Suplicy de Lacerda, Magnífico Reitor da Universidade do 

Paraná e do Professor Jucundino da Silva Furtado, Secretário de Estado dos 

Negócios da Educação e Cultura do Paraná.  

Aqui aparece claramente o apoio de órgãos federais, em consonância com o 
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governo do Estado do Paraná, através da participação, de corpo presente, de 

representantes dos seus altos escalões e da iniciativa privada. A colaboração que se 

estabeleceu entre as instâncias do governo federal e estadual, juntamente com a 

iniciativa privada, os transformou em co-participantes desse momento tão singular na 

história das políticas públicas para a dança em Curitiba.  

O conceito de co-participação se baseia na idéia de evolução mútua ou 

coevolução19 desenvolvida especialmente por Dawkins desde 1976, que considera a 

cooperação existente entre organismos de diferentes espécies 20.

Os co-participantes do encontro são considerados co-definidores e, portanto, 

co-responsáveis, por configurar determinado contexto e ambiente estimulando a 

atuação um do outro. 

Mas quem organizou isso tudo, em 1962? Nas palavras de abertura do 

Programa do Encontro, o embaixador Paschoal Carlos Magno21 (1906 – 1980), 

idealizador do evento, apresenta uma preocupação digna dos que respeitam a Arte 

como profissão e, portanto, sabem da necessidade de leis eficazes para a sua 

permanência:  

 
Ao mesmo tempo são os meus votos que, além das aulas e exibições de cada dia, de alunos 
e professores de todo o Brasil, nas reuniões de cada tarde sejam discutidas, além da 
legislação que possa num futuro próximo proteger e amparar o dançarino brasileiro, aquelas 
fórmulas que, devidamente encaminhadas aos homens que nos governam, possam ser 
transformadas em medidas de proteção para centenas de moças e rapazes que por esse 
mundão de país reafirmam diariamente a sua necessidade de exprimir-se através da dança 
(MAGNO, 1962, p. 03). 
 

Um discurso que não estava preocupado em estabelecer estilos, ganhar 

poder ou fazer prevalecer um gosto pessoal, mas sim em possibilitar o diálogo e 

estimular a ação efetiva para uma política pública para a dança. Que tinha uma 

preocupação em encaminhar leis provenientes dos anseios da sociedade, talvez por 
                                                 
19 A Teoria Coevolucionária parte da idéia proposta pela Memética e se estabelece como uma teoria alternativa 
para os estudos da comunicação AUENGER (2002). A abordagem de Coevolução, se diferencia primeiramente da 
Teoria Evolucionária, no entendimento de sinais. Segundo esta abordagem, os sinais são vistos como um “fenótipo 
extendido produtos de memes, ao invés de manipulação do ambiente pelos organismos.” Os sinais, portanto, são 
tratados como “free-living”, e não como agentes secundários da evolução em um ato comunicativo”. (AUENGER, 
2002, p.266). 
20 Segundo Dawkins (1998, p.297), partes do mesmo organismo também se co-adaptam através de ajustes mútuos 
que ocorrem dentro da própria espécie, ao mesmo tempo em que estes organismos co-evoluem entre outras 
espécies. 
21 Paschoal Carlos Magno nasceu no Rio de Janeiro. Poeta, romancista, diplomata de carreira, chefe de gabinete 
no Governo de Juscelino Kubistschek (1902 -1976), entre 1956 e 1960. Muito contribuiu para o desenvolvimento do 
teatro brasileiro. 
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compreender que as leis devem ser feitas e zeladas publicamente como fruto de 

interesse coletivo. Que entendia a responsabilidade implícita de cada membro da 

sociedade e que colocava o Estado como o responsável para atender as ansiedades 

e necessidades de um segmento da sociedade através de instrumentos não sazonais 

e duráveis, ou seja, através de leis. Que coloca o “Estado no seu papel de guardião 

da paz e de mediador entre os interesses do grupo e dos indivíduos, permitindo a livre 

auto-afirmação dos indivíduos e sua livre escolha do estilo de vida que quiserem 

seguir” (BAUMAN, 2000, p.157). Um Estado co-responsável por intermediar co-

responsabilidades.  

A fala de Bauman acima também ressoa o estado de espírito, esperança e 

otimismo, que moldou o governo de Juscelino Kubitschek (1956-61). Conciliador entre 

elites e massas, JK propiciou a “[...] conjugação entre liberdades públicas e 

desenvolvimento aliando uma experiência bem-sucedida de governo democrático com 

a idéia de desenvolvimentismo”22.  

Uma espécie de desenvolvimento acelerado. Paschoal Carlos Magno, que foi 

Chefe de Gabinete de JK, reflete, no discurso de 1962, a expansão dos ideais de JK 

de crença no Brasil como um país do futuro que havia permitido um contexto de 

“relativa liberdade política e cultural”. 

O Brasil continua “esse mundão de país”, e as “centenas de moças e rapazes” 

multiplicaram-se. Parece apenas que uma fatia do tempo se perdeu - de mais de 39 

anos. O que terá sucedido, no decorrer dessas quatro décadas, para que o Paraná e 

o Brasil não tivessem conseguido levar adiante as questões mais básicas da 

profissionalização de um dançarino e de um professor de dança? Por que continuam a 

ser exatamente esses os temas trazidos à baila quando a classe de dança se reúne e 

por que permanecem sendo estas as questões que dizem respeito à sobrevivência da 

dança ainda hoje? É possível arriscar a enunciar que a não realização dos desejos 

manifestados por Paschoal Carlos Magno naquela ocasião e a subseqüente falta de 

exercício deste tipo de cidadania (cujas razões não serão aqui elencadas) 

provavelmente resultou no atual precariedade de recursos que veio a se configurar 

como a principal característica da área da dança. Além disso, e ainda no mesmo 

esteio de ausência de instrumentos legais que a protegessem, a dança passou a 

                                                 
22 Gomes (2002, p. 22). 
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sofrer um outro tipo de ameaça, atualmente: o de perda da sua autonomia para a área 

da Educação Física caso o CONFEF (Conselho Federal de Educação Física) consiga 

seus intentos23.  

Vale a pena refletir sobre o significado de tudo isso para que se perceba o que 

pode ainda acontecer caso não nos responsabilizemos pela prática continuada da 

reflexão e das ações nas quais toda reflexão deve desaguar. 

Teria faltado às importantíssimas propostas de 1962 modos de “configurar 

nexos de coerência global (correlações de longo alcance), capazes de garantir a 

continuidade dos processos de interação contaminatória entre tudo o que está 

envolvido pelo mesmo ambiente?” (BRITTO, 2004, p. 58). 

Não neste primeiro momento. O I Encontro, pelas próprias características de 

interação contaminatória como coloca Britto, possibilitou a continuidade e o 

desmembramento das idéias que nele circularam por algum tempo depois da sua 

realização. As idéias propostas por Paschoal Carlos Magno permitiram a sucessão de 

outros eventos que, aos poucos, foram - até mesmo pela não existência de um valor 

intrínseco único - sendo criados.  

Portanto, as iniciativas pioneiras do Paraná na promoção da dança não se 

reduziram a esse evento. Entre 8 e 12 de junho de 1965, foi realizado, também em 

Curitiba, o 1º. Encontro de Escolas de Danças do Paraná24, promovido pelo 

Departamento de Educação e Cultura – Divisão Cultural, da Universidade do Paraná. 

Do seu programa de atividades constavam aulas de dança, espetáculos de ballet, 

“Cinema de Arte” (mostra de vídeo) e um Seminário com duração de dois dias 

consecutivos. Vale notar que nessa edição regional se ampliava o tempo para as 

discussões no Seminário. Os temas propostos para o Seminário não aparecem na 

programação impressa, onde constam apenas as apresentações públicas e os grupos 

participantes: Ballet Imperial do Círculo Militar do Paraná; Curso de Ballet Thalia, 

Escola de Ballet do Clube Concórdia; Conjunto Coreográfico de Curitiba e o Grupo 

Coreográfico Moderno. 

                                                 
23 O Conselho Federal de Educação Física (CONFEF), foi criado pela Lei no. 9696/98, de 1º. De setembro de 
1998. É uma entidade civil, sem fins lucrativos com sede e foro no Rio de Janeiro. É destinado a orientar, 
disciplinar e fiscalizar o exercício das atividades físicas dos professores da Educação Física e dispõe sobre a 
regulamentação da Profissão da Educação Física e cria os respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais. 
www.confef.org.br (2/03/2005) 
24 Iniciou-se com a execução do Hino Nacional, sendo seguido pela apresentação do Coral da U.P., dos Conjuntos 
Folclóricos de Curitiba e do Conjunto Nacional de Danças Folclóricas do México. 
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O II Encontro de Escolas de Dança do Paraná25, em 1966, foi também 

promovido pela Divisão Cultural do Departamento de Educação e Cultura da 

Universidade Federal do Paraná. Como cita o texto de apresentação do Programa, a 

iniciativa visava “o desenvolvimento da dança, uma das manifestações mais altas da 

arte e cultura.” Diz ainda que foi através do I Encontro, realizado em 1965, que se 

fundou a Associação Paranaense de Professores de Ballet, que permitiu aos 

professores criarem uma unidade de propósitos e de ação entre as Escolas, e alçarem 

os bailarinos a um padrão técnico mais elaborado. Exemplo de interação provocado 

pela dinâmica de transmissão horizontal, contaminatória. 

Desta vez, o Encontro contou com a participação do Grupo de Dança 

Contemporânea da Universidade Federal da Bahia e com a apresentação da 

representante do Ballet de Meudes, do Rio de Janeiro. Do Paraná compareceram: 

Academia de Ballet Clássico Clube do Comércio de Irati e Academia de Ballet 

Clássico e Espanhol de Ponta Grossa, o que mostra uma pequena expansão com a 

participação de duas escolas do interior do Paraná. E de Curitiba, a participação do 

Curso de Ballet Thalia, Ballet Imperial do Círculo Militar do Paraná, Conjunto 

Coreográfico de Curitiba, Conjunto Coreográfico Moderno União Juventus, Academia 

de Ballet Clássico – Moderno João Dionísio e o Curso de Danças Clássicas Teatro 

Guaíra26, que aparece com o nome já modificado. 

Em 1968, acontece o Festival de Escolas de Dança do Paraná, entre 4 e 8 de 

dezembro, com a participação do Curso de Danças Clássicas do Teatro Guaíra, a 

Academia de Danças Clássicas e Espanholas do Clube Pontagrossense, o Círculo 

Militar do Paraná e o Grupo Coreográfico Moderno União Juventus. 

Neste Festival de Escolas não foi proposta nenhuma outra atividade senão as 

apresentações públicas dos alunos. Nem Seminário nem mostra de vídeo contemplam 

a programação de cinco dias de um festival promovido pelo Teatro Guaíra, não 

constando apoio de nenhuma outra instituição curitibana ou paranaense. Deve ser 

destacada a falta de diálogo com outras instituições, a eliminação do espaço para 

debate e reflexão (seminários, mostra de vídeos e apresentação de trabalhos), e o 

                                                 
25 Este II Encontro fazia parte de um projeto maior da Universidade, que incluía a I Temporada Artística Oficial de 
1966, que contava com apresentações de Orquestras Sinfônicas e Corais. 
26 O nome do Curso de Ballet do Guaíra é alterado oficialmente  pelo Decreto Estadual no. 18.237, de 6 de 
fevereiro de 1970; contudo, começa a ser utilizado anteriormente, como mostra o programa do Encontro de 
Escolas de 1966. 
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fato da iniciativa e da promoção terem partido de um único foco. Ou seja, torna-se 

evidente que o próprio Teatro reduziu a abrangência da informação a ser transmitida.  

O Estado, através do Teatro Guaíra, toma a frente do evento e impõe uma 

nova estrutura. A Universidade Federal do Paraná deixa de promover os Encontros de 

Dança. A idéia de co-participação deixa de acontecer, voltando a se configurar uma 

transmissão vertical, normalmente intolerante com os que, porventura “tenham outros 

modos de pensamento que sejam potencialmente inimigos da sua crença” 

(DAWKINS, 1993, p. 10). 

Entre 24 e 30 de junho de 1969, foi realizado o I Festival de Ballet 

Paranaense, promovido também pelo Teatro Guaíra. Em reportagem do Jornal Diário 

do Paraná, de 4 de maio de 1969, observa-se o modo como a Superintendência do 

Teatro entendia sua função em relação ao I Festival e a Dança: 

  
O Teatro Guaíra, com esta iniciativa, toma em suas mãos as rédeas do movimento 
coreográfico em Curitiba. Observa-se aqui, a necessidade de controlar a qualidade e manter 
‘... um nível mais alto de ensino: Isto acarretará uma grande responsabilidade à 
Superintendência, que não poderá permitir a continuidade do baixo nível apresentado pelas 
escolas`. 
 

O modo de entender a dança e a iniciativa de promover o evento fica ainda 

mais evidenciado quando se lê: “...não estamos dando a esta iniciativa um caráter de 

“palmatória” [...] Haja vista que a Superintendência do Teatro Guaíra reserva-se o 

direito de convidar escolas, e poderá convidar umas e deixar outras de lado, quando 

estas não apresentarem um nível artístico condizente com o nível exigido pelo festival 

“. “... a Superintendência não quererá oferecer ao público espetáculos de baixo 

gabarito”.  

O festival dizia respeito à escolas de dança, portanto, à dança amadora 

realizada na cidade. Assim, a partir daquele momento a dança realizada por estas 

bandas ficou sob o cabresto de um só senhor, o Estado. Um estado que resolve 

determinar o que é melhor para ser visto pelo público e censurar o que não deve ser 

apresentado mostra que possui um critério bem claro para nortear as suas escolhas. 

Ou seja, possui uma verdade. 

Todavia, a pretensão ao acesso privilegiado a uma verdade absoluta não 

condiz com a democracia, segundo o biólogo chileno Humberto Maturana (2002, 

p.75): “A democracia é uma obra de arte político-cotidiana que exige atuar no saber 
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que ninguém é dono da verdade, e que o outro é tão legítimo quanto qualquer um”.  

A política, se democrática, é entendida por Zygmunt Bauman, sociólogo 

polonês, como “a arte de desmontar os limites à liberdade dos cidadãos; mas é 

também a arte da auto-limitação: a de libertar os indivíduos para capacitá-los a traçar, 

individual e coletivamente, seus próprios limites individuais e coletivos” (2000, p. 12). 

Aqui, o Estado fazia o oposto: eram mesmo tempos de ditadura27.  

A mudança que sofre o nome do Festival, de 1968 para 1969, estampa as 

transformações políticas em curso. De “Festival de Escolas de Dança do Paraná”, 

passa a “I Festival de Ballet Paranaense”, demonstrando a nova postura e a “rédea” 

por parte de quem o promove. Foi excluído o substantivo “Escolas” e surgiu a 

explicitação restritiva de somente um tipo de dança: o “ballet”.  

A possibilidade de co-evolução como uma “corrida armamentista” é 

prejudicada por não haver no ambiente outros modelos de dança com os quais 

estabelecer este processo e pela inexistência de co-participantes para promover o 

Encontro: “A co-evolução, como uma corrida armamentista humana, é uma receita de 

construção progressiva de melhoramentos (quero dizer, melhoramentos na eficiência 

do que realizam...) A escalada gera mais escalada. Isso leva a um melhoramento 

progressivo real no equipamento para a sobrevivência...” (DAWKINS, 1998, p. 298). 

Os ajustes entre corpo e ambiente são necessários para o aperfeiçoamento e 

conseqüente sobrevivência dos organismos. 

A idéia que será aqui tratada, como um meme enquanto uma unidade de 

transmissão cultural (DAWKINS, 2001, p. 214) de premiar o melhor espetáculo e a 

melhor coreografia, que se replicou em inúmeros festivais em todo o Brasil, teve início 

aqui, no Paraná, neste I Festival de 1969, quando a Coordenadora do Curso de Balé 

do próprio Guaíra, instituição que promovia o festival recebe, por unanimidade do júri, 

o primeiro lugar.  

No programa de abertura se lê: “como medida inicial para aprimorar cada vez 

mais o Ballet no Paraná foi instituída premiação para a melhor coreografia e para o 

melhor espetáculo” (JORNAL ESTADO DO PARANÁ, 03/06/69). Yara de Cunto era a 

Coordenadora do Curso de Balé do próprio Guaíra.  
                                                 
27 Regime instaurado pelo Golpe de Estado de 31 de março de 1964 que estendeu-se até 1985. Autoritarismo, 
perseguição policial, tortura, repressão, desaparecimento de presos políticos, modificação do currículo escolar, 
perseguição a professores e censura prévia aos meios de comunicação fundamentaram o período da Ditadura. 
(http://planeta.terra.com.br). 
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Assim, o prêmio de melhor espetáculo e coreografia ficou em casa mesmo, no 

Curso de Dança do TG. Faz-se necessário chamar a atenção para a força de 

replicação desse meme, que realiza uma espécie de auto-benefício. Parece que a 

situação não mudou muito entre aquele prêmio de 1969, em Curitiba, e o ocorrido com 

o Edital de 2004 da Petrobrás (uma empresa estatal, como se sabe). Foram 

selecionados projetos de órgãos do próprio governo (FUNARTE, Biblioteca Nacional, 

entre outros). Cabe lembrar também que estes projetos aprovados pela Petrobrás são 

realizados pela Lei Rouanet – Lei Federal de Incentivo a Cultura, isto é, dinheiro 

público que não é recolhido na forma de imposto, pois o governo renuncia em favor da 

iniciativa privada. Um edital realizado com dinheiro público deveria consolidar-se como 

um ato democrático. Só que a concorrência não se estabelece equilibradamente, já 

que o produtor cultural acaba concorrendo com órgãos do próprio governo, que dispõe 

de verba “pública” própria 28.  
Propondo uma analogia com o regime de replicação “sobrevivência do 

primeiro”29, que é baseado na Teoria da Replicação (AUNGER, 2002), se pode 

estabelecer um paralelo com a situação privilegiada que um órgão público possui por 

partir de condições onde já existe uma infra-estrutura garantida (funcionários, contas 

pagas como telefone e luz, por exemplo, etc.), e um suposto “selo de garantia” por 

haver se estabelecido há muito mais tempo no cenário nacional do que um produtor 

independente ou pessoas físicas que concorrem com estas instâncias em um mesmo 

edital. 

Fica fácil, para quem seja dotado destes atributos, chegar em primeiro lugar 

neste tipo de competição ou corrida. Estes concorrentes, pelas suas condições 

iniciais, causam um maior impacto no cômputo geral, levando vantagem, quando se 

aproximam das condições finais, sobre o restante da população30 . 

O Jornal O Estado do Paraná, de 13 de junho de 1969, vincula, pela primeira 

vez na mídia, o conceito de vitória à atividades da dança e, portanto, o de competição, 

já que para haver um ganhador, deve haver um perdedor. A competição, muitas vezes 

tida como sadia sem explicitar seus contextos, escondeu no seu discurso “a emoção 
                                                 
28 Política esta que se transformou em disponibilização de verbas através de editais via Leis de Incentivo à Cultura 
e que, na verdade, nada mais são do que repasse de dinheiro público para a iniciativa privada para estimulá-la a 
desenvolver a área cultural sem precisar fazer investimentos nela, mas obter todos os benefícios como se 
estivesse. Não,  cabendo, portanto, ser consideradas como políticas culturais. (Edital em anexo). 
29 “Survival of the first”. 
30 Aunger ( 2002, p.87)  
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que constitui a práxis do competir, que é a que constitui as ações que negam o outro”. 

Humberto Maturana (2002) enfatiza que a competição não pode ser entendida como 

bem social, pois este é baseado na cooperação durante a convivência e não na 

disputa. O que estabelece um paralelo com o entendimento de Dawkins sobre co-

evolução, ao considerar os genes “pragmaticamente cooperativos” (1998, p. 298). 

Bauman (2000, p.204) também sublinha a capacidade que nossa espécie tem de se 

comunicar e alcançar o entendimento mútuo e de respeitar os caminhos diferentes 

que, porventura, outros desejem traçar.   

Mais uma vez, se evidencia a questão do Estado promover ações que não 

dizem respeito à democracia. O bem social deveria ser uma premissa da democracia, 

situação que se define por um desejo de convivência em um projeto comum de vida  

(Maturana,  2002, p. 77). E o Estado, que deveria estar mediando a reflexão sobre 

modos de convivência, assumiu o papel de controlador do destino e da qualidade da 

dança. 

O Estado, como meio de alcançar seus objetivos, enaltece uma pessoa, 

ditada como a melhor, e como portadora de um valor dado por coordenadas bem 

determinadas. Optou, portanto, pela exclusão através da premiação. 

 “A cooperação na convivência”, de Maturana, o “entendimento mútuo”, de 

Bauman, e a abordagem co-evolutiva desenvolvida por Dawkins, são arcabouço para 

questionar qualquer forma de competição ou de exclusão que venha a ser imposta 

pelo Estado. A competição, então, parece bem servir aos que precisam de uma 

espécie de deus ou deusa, metáfora usada por Maturana (2002, p. 14) a quem se 

credite valor; um mecanismo típico dos que precisam gabaritar alguma coisa e que 

têm no poder um porto seguro. O deus de Maturana ou o rei sol de Luís XIV, 

replicados na dinâmica de determinar quem será o próximo “influente”.   

No caso de se ter um vencedor, o ambiente mesmo produz seus padrões de 

prestígio ao creditar mais valor a uns do que a outros e, com tal ação, vai delimitando 

os que poderão sobreviver neste ambiente.  

A exclusão do que é considerado sem gabarito, ou daquilo que não apresenta 

um nível artístico condizente, se mostra especialmente relevante porque contradiz 

uma proposta política do então Governador do Estado, Paulo Pimentel31, colocada em 

                                                 
31 Durante o mandato de 1966 a 1970. 
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vigor pela Secretaria de Educação e Cultura (SEC). Conforme artigo do dia 02 de abril 

do mesmo ano, do Jornal do Estado:  

 
A nova política cultural colocada em vigor pela SEC objetiva fundamentalmente popularizar e 
democratizar a cultura, tornando-a acessível às populações interioranas. A cultura deve ir ao 
encontro do homem: descentralizando-se!...Graças à filosofia que orienta a campanha 
“Tempo de Cultura”, não haverá no Paraná uma “corte” cultural, centralizada em Curitiba... 
 

Por mais que a política estadual se referisse à descentralização das 

atividades culturais realizadas em Curitiba para o interior e mesmo exterior, o fato de 

não querer estabelecer ou manter uma corte cultural e mesmo de ir de encontro ao 

homem, põe por terra a iniciativa da Superintendência do Guaíra, que toma para si o 

papel de responsável e centralizadora do que é bom, de gabarito e qualidade, e em 

suma, através do balé representante da cidade. 

Vale ressaltar que estas relações entre propostas de governo de Estado e as 

ações de seus órgãos nem sempre se compatibilizam, o que ocorre ainda hoje e gera 

uma desarticulação e enfraquecimento na implementação de políticas tanto culturais 

quanto quaisquer outras. Isso se dá porque há discordância também no modo de 

entendimento e aplicação de conceitos.  

De 1956 a 1969, em Curitiba a dança foi alimentada em uma esfera fechada, 

com um investimento do Estado apenas no Curso de Danças Clássicas, à época 

tratado como celeiro para a construção de uma companhia de prestígio nacional. 

O outro Encontro de Escolas de Danças de Curitiba, só com espetáculos, 

aconteceu entre 26 e 31 de outubro de 1971. O nome havia se transformado 

novamente. Na década de 90, a Academia Petit Ballet promoveu o I, o II e o III 

Festival Nacional de Ballet Clássico de Curitiba (no Guairão), e o Colégio Positivo 

também realizou três Festivais de Dança Positivo (no Teatro Fernanda Montenegro).  

Cabe observar que os festivais competitivos em Curitiba desapareceram com 

o passar dos anos, mas se tornaram uma coqueluche nacional. 
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1.2  A IMAGEM DE PÚBLICO EXCEÇÃO: A IMPULSÃO DO TEATRO 
PARANAENSE  
 

Hum mil novecentos e sessenta e nove foi um ano de muitas realizações: de 

“oportuna obra pública” (JORNAL GAZETA DO POVO, 12/04/69).  

O então governador Paulo Pimentel empenha esforços promovendo a cultura 

e o próprio Teatro, ainda em fase de construção. Outras grandes obras marcam este 

período, com investimentos na educação e na cultura (por sinal, as duas áreas 

estavam reunidas na mesma Secretaria).   

A mídia repercutiu tudo isso. Muitas foram as matérias abordando as obras e 

as artes.  Manchetes que enalteciam “ o grau de audácia do povo paranaense” por se 

conseguir, no “PR, 13 salas de aula por dia” (JORNAL ESTADO DO PARANÁ, 09 de 

janeiro de 1969).  A importância e a necessidade de construir salas de aula não 

entram em questão, mas o desejo de grandiosidade explícito nas manchetes remete a 

um certo ar imperial. Havia, sem dúvida, mais verbas para estas realizações e para a 

conclusão de obras, nas quais se incluía a do próprio Teatro Guaíra – impulsionado 

por Paulo Pimentel. 

A Superintendência do Teatro, para promover a cultura, associou-o à imagem 

de qualidade, além de manter um compromisso com a quantidade de espetáculos e 

de produções para alimentar, com pertinência aos seus critérios, a diversidade do 

público curitibano.   

O Governo de Paulo Pimentel já havia conquistado uma mídia positiva em 

1967, conforme reportagem do jornal Gazeta do Povo, de 29 de dezembro. Lá, os 

dados oficiais anunciavam um aumento de 20,06% no número de pessoas que 

haviam freqüentado o Teatro. A justificativa é atribuída ao fato de ter havido um 

aumento percentual de 43,3% no número de espetáculos levados ao público. De 165, 

em 1966, subiu para 243, em 1967. “Estes números vêm confirmar que a política de 

prestigiamento ao teatro adotado pelo Governo Paulo Pimentel continua a produzir 

excelentes resultados”. Em cinco anos, o aumento foi de 23.445 para 60.537 pessoas. 

A mídia, que já vinha sendo positiva para o Governo Paulo Pimentel, apoiou-o 

também pela produtividade que empreendeu nas Artes.  

A Campanha “É Tempo de Cultura”, por exemplo, buscava o intercâmbio entre 

o Paraguai e o Paraná e enviou uma delegação de artistas paranaenses, em abril de 
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1969, à capital Assunção, que foi recebida pelo Presidente do Paraguai, Alfredo 

Stroessner. Nesta ocasião, mesmo antes da audição para a primeira formação do 

Corpo de Baile do Teatro Guaíra, foi enviado um espetáculo do “Balé Teatro Guaíra”, 

conforme consta em artigo publicado pelo jornal Gazeta do Povo, em 23 de abril de 

1969. Participaram também deste intercâmbio o Teatro de Comédia do Paraná32 

(TCP) e o Coral da Pró – Música de Curitiba, entre outros. 

As imagens iam se reforçando com as relações que se estabeleciam: O 

estado do Paraná como referência nacional nas Artes: “Novamente o Paraná é 

pioneiro à arte e à cultura. O Governo do Estado, através da secretaria da Educação, 

Teatro Guaíra e FUNDEPAR, está patrocinando campanha inédita no Brasil para dar 

ao grande público oportunidade de assistir a bom teatro” (JORNAL GAZETA DO 

POVO, 08 de abril de 1969). Ou, como estampado, no dia seguinte, no jornal Diário 

Popular: “Enquanto isso, foi encenada ontem, pela primeira vez em todo Brasil, a peça 

Vida e Morte Severina` no Teatro Guaíra, colocando novamente Curitiba no plano das 

estréias nacionais”. 

Nota-se o empenho do Estado e dos jornais paranaenses em colocar Curitiba 

e o Teatro Guaíra na linha de frente das produções artísticas nacionais. Sem contar o 

fato do governo querer também exaltar o público curitibano, aliando-o à imagem de 

exceção no Brasil, conforme manchete do jornal Gazeta do Povo, de 25 de abril de 

1969: “Público de Curitiba é exceção no Brasil”.  

 

 

 

 

 

                                                 
32 O Teatro de Comédias do Paraná foi criado em 1963 pelo governo do estado, e foi o primeiro grupo oficial de 
teatro do Paraná. O primeiro diretor do TCP, Claudio Correa e Castro, estreou com a peça inaugural: `Um elefante 
no caos`, de Millor Fernandes, no Auditório Salvador de Ferrante, em 1963. 

 



 25

 
Fonte:  Jornal Gazeta do Povo, 25/04/1969. 

 
FIGURA 1 – PÚBLICO DE CURITIBA É EXCEÇÃO NO BRASIL 

 
 

Na definição de opinião pública desenvolvida por Roberto Amaral (2000), não 

é a soma de opiniões individuais que contam, mas sim aquela que uma coletividade 

assume a respeito de determinados assuntos que dependem do tipo de informação e 

do modo como estas são transmitidas. 

No caso, quem faz a afirmação de que o curitibano é “um público exceção”, é 

o então Superintendente do Teatro Guaíra, Otávio Ferreira do Amaral, que aproveita e 

enaltece os bons espetáculos que o público paranaense tem oportunidade de ver no 

Paraná, o que se torna a justificativa para que se considere o público curitibano uma 
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exceção. Tal imagem se consolida efetivamente no decorrer dos anos que sucedem 

tais reportagens, a ponto do público curitibano já ter sido considerado o mais 

capacitado a assistir estréias de produções nacionais, pela exigência da sua recepção 

crítica. Um espetáculo que fizesse sucesso em Curitiba estaria validado para uma boa 

aceitação em todo o território nacional. Os espetáculos de teatro podem ser 

considerados os veículos de propagação do meme que carregava em si a lógica 

reguladora: aprovado aqui, sucesso certo e mais fácil em outras regiões do Brasil. 

Tanto o veículo quanto o meme se replicaram em poucos anos, um sucesso digno dos 

bons replicadores. 

É verdade que, durante esse período, o Paraná teve a oportunidade de 

assistir a praticamente tudo o que foi produzido no País, no que diz respeito ao teatro. 

O Governo de Paulo Pimentel apoiou diversas outras iniciativas culturais, e fez 

questão de brilhar junto aos artistas famosos do meio teatral e críticos renomados, 

além de financiar companhias nacionais. O “pacote” incluía a repercussão na mídia, 

que apoiou veementemente o teatro e o governo estadual. 

A Companhia Regina Rodrigues, do então Estado da Guanabara, estreou em 

Curitiba para homenagear o governador Paulo Pimentel, “que tanto tem auxiliado ao 

teatro brasileiro, assim como prestigiado os intelectuais e artistas”, conforme 

declaração de Bárbara Heliodora (diretora e tradutora da peça “A Comédia dos Erros”, 

então encenada em Curitiba). Na época, 21 de março de 1969 (Jornal de Curitiba), 

Bárbara Heliodora já era crítica de teatro do Jornal do Brasil. Isso tudo em um 

momento em que o teatro nacional estava realmente “numa encruzilhada” e que a 

mídia paranaense se perguntava:” por que a apatia de tantos Governos diante da 

grave crise que atravessa?” (JORNAL DIÁRIO DO PARANÁ, 20 de maio de 1969). 

Paulo Pimentel soube aproveitar o panorama do teatro nacional e revertê-lo a favor de 

seu governo. 

Uma estratégia de divulgação similar à de nossos dias, quando governantes 

relacionam, por exemplo, suas imagens a um artista “global” ou de prestígio para fazer 

sucesso. IBOPE junto ao leitor, ou melhor, eleitor. Se a opinião pública pode ser 

entendida “como matéria-prima do processo eleitoral” (AMARAL, 2000, p. 146), os 

meios de comunicação desempenham papel ativo na esfera política e acabam por 

defini-la, sendo a informação transformada em opinião para poder cunhar a mesma 
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junto ao público, quando de sua publicação e mediatização pela comunicação de 

massas33 . 

Auenger (2002, p. 265): “Adicionalmente, a evolução da comunicação humana 

de formas simples em outros animais envolve não apenas o aumento da sofisticação 

cognitiva, mas também a criação de novos canais de comunicação (como a 

comunicação de massa) e a conseqüente elaboração das mensagens que passam 

por estes canais”. 

A opinião pública geralmente exprime um consenso em torno de uma idéia 

que é de um grande número de indivíduos e tende a permanecer em torno de uma 

determinada tendência. O que não deixa de lembrar uma dinâmica de transmissão 

vetorial que já carrega em si valores pré-determinados. 

A importância da comunicação no processo político, que tem origem 

aproximada nos anos 60 e 70 (período que estamos aqui retratando), é a mesma que 

tem a mídia quando cobre uma área artística que tende a se tornar pública, fazendo 

com que os poderes públicos legitimamente constituídos a assumam perante a 

sociedade. Conseqüência esta que ocorreu no início com o Curso de Ballet do Guaíra 

e neste momento, com o teatro. 

Verinha Walflor, produtora independente há 35 anos em Curitiba, tem sido 

responsável por trazer para a cidade o maior número de espetáculos de teatro, dança 

e shows. Ela comenta que o curitibano, salvo os dez, quinze dias de modismo do 

Festival de Teatro de Curitiba, não comparece a peças que não venham com o selo 

dos artistas globais. A peça pode até se diferenciar, mesmo em qualidade ou 

proposta, mas não vinga. Teria a imagem de “público exceção” tolhido a capacidade 

crítica do curitibano? Verinha diz que esta idéia forjada desde 1969, “é propaganda 

enganosa”. E pergunta ela: “se o curitibano é público exceção, o que dizer então do 

público de Porto Alegre?”34.  

Verinha Walflor é independente na cena curitibana das produções e nunca 

solicitou apoio às Secretarias de Estado para realizar seu trabalho. Costuma ler 

diariamente a coluna do leitor, onde também acompanha a opinião e as tendências do 

“eleitorado”. 
                                                 
33 Esta característica dos meios de comunicação de massas ocorre também em detrimento da tradição ágrafa de 
nossa sociedade: “sociedade de iletrados e semiletrados, de analfabetos e analfabetos funcionais, e de 
alfabetizados que não lêem” (Amaral, 2000, p. 149). 
34 Entrevista concedida à autora em 23 de janeiro de 2005. 
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No jornal Gazeta do Povo, na edição de 10 de abril de 1969, há mais uma 

apologia ao governador Paulo Pimentel enaltecendo o alento dado às companhias de 

todo Brasil. Diz que a sua gestão apoiou, inclusive, montagens de espetáculos que 

jamais teriam sido realizados sem a participação de seu governo. Faz uma 

comparação com a carência de espetáculos na cidade meses antes da sua gestão e a 

quantidade de estréias que ocorreram durante o seu governo, salientando que 

Curitiba chegou a ter três peças concomitantemente em cartaz. E continua com uma 

crítica à coluna de Ibrahim Sued (1924-199535) que, ao retratar a crise do teatro 

nacional, esquece de lembrar do apoio do Governador Paulo Pimentel. 

Como mencionado anteriormente, não se pode deixar de levar em 

consideração que a mídia anda de braços dados com o eleitorado, uma vez que 

aquilo que ela divulga tende a formar o leitor, direcionando-o no momento da votação. 

Assim, quando um governante alia seu programa e o de seu governo a uma certa 

imagem, é ela que chega à opinião pública via mídia, quando os meios de 

comunicação passam a vender esta imagem. A possibilidade de vencer uma eleição 

evidentemente se beneficia desse tipo de veiculação, quando a imagem é 

positivamente difundida na comunicação de massa. E a arte, neste caso, serviu bem a 

esses propósitos de consolidação de imagens e manutenção de poder e status quo.  

Mas além da repercussão do governo estadual, essa impulsão que o teatro 

ganhou junto ao governo de Paulo Pimentel demonstra que esta foi a arte ligada à 

imagem de público exceção e não à dança. A imagem, por si só, levava a uma mídia 

positiva por estar construída ao lado de artistas e críticos de projeção. O famoso 

‘davam IBOPE’.  

Foi também por esses motivos que o teatro foi a arte que recebeu uma 

distribuição de verbas diferenciada e bem mais ampla na história das políticas 

públicas para a cultura no Paraná. As verbas para o teatro não se restringiram apenas 

às produções anuais do Teatro de Comédias do Paraná (TCP), mas também para 

editais que oportunizaram um número maior de contemplados, um número maior de 

produções, e a ampliação do mercado de trabalho.  

Desde 1963, ano de sua criação, o TCP realizava cada nova produção a partir 

de uma audição para que o diretor convidado pudesse escolher os artistas que melhor 

                                                 
35 Renomado colunista social durante 40 anos do Jornal O Globo (Fonte: http://www.editorarocco.com.br) 
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se encaixassem na sua proposta. Com isso, os artistas foram sempre contratados por 

tempo determinado, nunca criando vínculo empregatício com o Estado. Se, por um 

lado, isso não trouxe a segurança que um cargo oficial sempre representa, também 

não transformou os artistas em funcionários públicos, e manteve sempre em 

movimento e rotatividade a escolha dos diretores, artistas e opções de linguagens – o 

que habitualmente não acontece em instituições públicas, exatamente por força da 

sua estrutura contratual. 

O comunicado lançado pela direção do Teatro Guaíra, em 20 de dezembro de 

2004, constitui um exemplo bem recente. Abre inscrições, para o primeiro semestre de 

2005, para os interessados em realizar montagem de espetáculo teatral através do 

Teatro de Comédia do Paraná (TCP), que poderá circular por municípios do Paraná e 

de outros estados. Fica aberta a possibilidade de que várias pessoas concorram ao 

benefício do dinheiro público para criar e divulgar seus trabalhos.  

A companhia oficial de dança nunca realizou um edital propiciando a 

coreógrafos paranaenses ou brasileiros esta alternativa ou qualquer outra semelhante 

(em se falando de apoio do estado). Ao contrário, sempre manteve no cargo alguns 

poucos e por muito tempo, sem uma avaliação por critérios, de fato, profissionais e 

não contaminados. Além disso, o edital acima prevê apresentações por quase um 

mês nos auditórios do Teatro. Evidentemente, trata-se de uma iniciativa que merece 

também um estudo para ser aplicada ao BTG, para dar oportunidade para outros 

criadores da dança paranaense e do Brasil, e aos próprios bailarinos. 

Essas circunstâncias propiciaram um ambiente onde se favoreceu a tomada 

de outras medidas  para incentivar o teatro, entre as quais estão os editais de 

circulação e produção para os grupos 36, descentralizando o direcionamento das 

verbas, ao contrário do que aconteceu com a dança.  As ações para promover o teatro 

se espalharam de modo mais rápido, randomicamente, de modo “mais simples e 

rude”. Esta é uma evolução progressiva que, segundo Dawkins (1991, p.7), funciona 

melhor ao se espraiar, como uma doença contagiosa. Natural, então, que as 

interações tenham tomado proporções maiores territorial, política e financeiramente. 

Essas políticas influenciaram sobremaneira as atuais diretrizes de Estado para 

a cultura no Paraná. Na Gazeta do Povo, de 17 de dezembro de 2004, é anunciada 
                                                 
36  Como o Edital de novembro de 2000, de apoio a produção de grupos de teatro profissionais e de teatro 
itinerante com distribuição de R$ 300 mil. (Jornal Folha de Londrina, 04/11/2000). 
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nova lei no. 14.557, sancionada no dia anterior, e que institui o Programa de Fomento 

ao Teatro do Estado do Paraná. Vai disponibilizar nada menos que R$ 5 milhões para 

o incentivo de produções teatrais. O autor da lei foi o deputado Ângelo Vanhoni.  

Ainda em 1969, o Estado cria o Corpo de Baile Permanente do Teatro Guaíra 

“ocupando” o terceiro lugar entre os estados brasileiros a ter um Corpo de Baile 

Oficial: “afora os corpos de baile dos teatros Municipais do Rio de Janeiro e São 

Paulo”, (JORNAL DIÁRIO DO PARANÁ, 14/09/69). Em junho de 1969, havia sido 

realizada a primeira banca examinadora, com a presença de 03 coreógrafos do Rio de 

Janeiro, ofertando um total de dez vagas. 

A estréia, em 15 de setembro de 1969 aconteceu ainda no palco do 

Guairinha, tendo sido considerada uma despedida e uma preparação para a 

inauguração no grande auditório Bento Munhoz da Rocha Netto, em 1970. O Paraná 

definia assim sua política para com a dança, tendo planejado competir com o que 

havia de melhor no Brasil, mas mantendo-a atrelada ao Estado e às dependências do 

Teatro Guaíra.  

Uma das razões para que a dança tenha sido “contemplada” com um menor 

raio de ação na distribuição de verbas, foi o fato de ficar encubada por tanto tempo, a 

espera de resultados. Mesmo depois de estabelecida, a companhia precisou de tempo 

para adquirir as exigências técnicas e artísticas necessárias para que pudesse 

reverter frutos. 

A dança clássica exige, dentro dos princípios do balé, um aprendizado e um 

aperfeiçoamento técnico que demanda anos, o que explica o aumento na duração do 

Curso do Guaíra para sete anos e, posteriormente, para oito, para adquirir as 

qualidades virtuosísticas que uma dança consolidada na aristocracia européia, exige37. 

Tal padrão se distancia bastante dos que  poderiam marcar uma dança financiada 

com dinheiro público no Brasil.  

O teatro, por não necessitar de tantos anos para a formação de um ator e por 

sempre utilizar biotipos diferentes (o que a dança contemporânea também faz e que 

um clássico mais adaptado aos tempos modernos por ventura poderia fazer), em 

virtude da infinita gama de personagens que pode retratar, não perdeu tempo com a 

burocracia dos cargos e salários (e tampouco se acomodou à “segurança” do cargo 

                                                 
37 Canton, (1994, p.75). 
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público). Com isso, saíram em busca de outras frentes, compondo fóruns e 

fortalecendo as entidades de classe. Embora chamadas de “Artes Cênicas”, 

representam prioritariamente o teatro.  

Enquanto isso, os contemplados com os empregos de bailarinos cuidavam do 

seu desenvolvimento técnico e do seu virtuosismo, lutando contra as gramas de 

gordura a mais que fugiam ao modelo de corpo estipulado por um olhar europeu; com 

as disputas e competições internas inerentes ao próprio sistema de influências que as 

micro cortes tão bem acataram.  

Sem poder escapar da mortalidade do metabolismo, a manutenção da vida e 

do próprio corpo acaba ficando fora de nosso alcance, o que, para Bauman (2000), 

leva a uma transferência de atenção, passando a preocupação a ficar voltada para 

questões mais fáceis de serem assimiladas. Delimitar a forma física, a integridade do 

corpo ou um grupo de pessoas se torna mecanismo para restringir o medo do que nos 

é insolúvel.  

Bauman permite entender que essa transferência de atenção pode estar 

relacionada a uma estratégia de sobrevivência, não só do organismo, do indivíduo 

como também da sobrevivência dos próprios memes. O que é proposto por Hugh S. 

Pyper (2003, p. 4), quando faz uma analogia com o conceito de Bauman sobre 

Cultura, tratada por ele enquanto construção humana para proteger-se em face da 

inevitabilidade da morte. Para evitar a morte dos indivíduos, enquanto membros do 

grupo, cria-se uma “imunidade contra a infecção de fora”, o que, para Pyper (2003, p. 

7) significa que, quando isso acontece, só valida a força do complexo de meme que 

estiver em questão. “O dever de um indivíduo então, no sentido das estratégias dele 

ou dela, se torna o de assegurar a sobrevivência do grupo, e não simplesmente o seu 

ou a sua vida prolongada. (..) Ambos genética e memeticamente, a vida que virá 

depois para  aquele que acredita, é estritamente irrelevante exceto enquanto se 

acredite na imortalidade pessoal atuando para sustentar a continuidade do pool 

memético” (PYPER,2003, p. 5). 

Por mais que o grupo, de certa forma, se fortalecesse por se utilizar dessas 

estratégias de sobrevivência, a dança deixou de expandir seu território e de se 

fortalecer enquanto área de reconhecimento público.  
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1.3  O NASCIMENTO DA COMPANHIA OFICIAL: O FIM DO SONHO E O 

INÍCIO DA REALIDADE 
 

O desejo de terminar as obras do Guaíra e de inaugurá-lo com a companhia 

oficial do Estado se apresentando no Grande Auditório foi desmanchado em 1970, 

pelas chamas - o que comoveu a opinião pública. Um incêndio postergou este 

acontecimento e as expectativas de todos, para 1974. 

Mesmo assim, o Corpo de Baile Permanente do Teatro Guaíra, que já possuía 

dez bailarinos selecionados na primeira audição, realizada em 1969, contratou 

quatorze bailarinos na segunda audição, em dezembro de 1970. Dos oito alunos 

formados na Curso de Ballet  no mesmo ano, sete foram contratados pela nova 

Companhia.  Esta era a primeira turma formada pelo novo currículo alterado em 1963, 

que havia instituído os sete anos como necessários para se completar o Curso 

(JORNAL GAZETA DO POVO, 24 /12/1970). 

O projeto de se ter na Escola o celeiro dos bailarinos da companhia se 

concretizava com este resultado. Também, o de ter, na companhia, o mercado de 

trabalho que justificasse a formação e o próprio teste de aptidão da Escola: o Corpo 

de Baile, já recebia salários desde sua criação, em 1969, com registro em carteira 

assinada como bailarinos.  

Loraci Setragni é um nome representativo neste contexto de formação do 

Corpo de baile. Foi bailarina desde a criação da companhia, tendo assumido outras 

funções como ensaiadora, maître, assistente de direção, sendo também a primeira a 

ocupar o cargo de coordenadora (ainda existente no Departamento de Dança do 

Centro Cultural Teatro Guaíra)38. 

Foi Yuri Shabelewski39, então diretor da companhia, quem solicitou à direção a 

criação da função de coordenação para o Balé Guaíra. Loraci assume a parte 
                                                 
38 Entrevista a autora em 15 de janeiro de 2005. Loraci conta que as bailarinas contratadas em 1969 pelo Guaíra, 
por terem sido destratadas ao chegarem a Secretaria de Saúde do Estado para realizar os exames exigidos pelo 
funcionalismo público, levaram o assunto até a direção do Guaíra, que reportou o caso ao Secretário da Saúde. 
Este tomou providências, e o Teatro Guaíra também: trocou a função de bailarina por bailarina clássica na carteira 
de trabalho, buscando amenizar a situação (o vínculo entre  a imagem de bailarina com a da prostituição). A renda 
mensal era de mais de Cr$ 400,00 para cada um dos integrantes, assim estabelecendo os primeiros vínculos 
empregatícios com o Estado. O referido valor equivaleria hoje a R$ 665,60 (Conversão feita em torno do salário 
mínimo da época pela tabela disponível no  site: www.mte.gov.br). 
39 Yuri Shabelewski (1910-1993), nasceu em Varsóvia/Polônia tendo dançado na Ópera de Paris, no Cólon de 
Buenos Aires e no Teatro Municipal Rio Janeiro. Foi diretor do Balé Teatro Guaíra, em 1971. (FARO;SAMPAIO, 
1989, p. 356) 
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administrativa, mas continua cuidando das questões artísticas até 1980. Como ela 

mesma diz em entrevista, foi difícil fazer os diretores entenderem que a coordenação 

não se eximia do conhecimento artístico e que trabalhava com este fator também. 

Atualmente, a coordenação do BTG é ocupada por uma produtora da instituição, 

sendo que, na maioria do tempo já transcorrido, esteve sob a responsabilidade de 

burocratas que, paralelamente, ocupam o cargo da Chefia do Departamento de 

Dança. Este cargo de chefia não desenvolve nenhuma atividade relacionada ao que 

deveria ser a sua atuação já que, no organograma do Teatro, está acima da direção 

artística do Balé Guaíra. Acaba, então, servindo apenas como um mecanismo de 

gratificação salarial, em virtude do acúmulo de trabalho da coordenação. 

Nestes anos todos, houve um receio por parte de alguns diretores do BTG de 

que a pessoa designada ao cargo de Chefia viesse a possuir e se utilizar dos poderes 

de um cargo hierarquicamente superior ao deles. O que seria plausível em uma 

instituição que atualmente possui três corpos de dança (BTG, G2 e a Escola de 

Dança). E que não prevê nenhuma integração entre eles. Uma função que poderia 

desencadear outras políticas entre esses corpos e propiciar novos rumos para a 

dança do Guaíra, mas que sempre foi tolhida pelo medo de perda de autoridade40.  

Outro dado importante para o entendimento do contexto institucional da dança 

era que os bailarinos já contratados prestavam audição a cada ano, podendo assim 

ser reavaliados. Isso representava a possibilidade de mudança no grupo e não 

atribuía um caráter de “até que a aposentadoria nos separe” para os artistas. 

No período entre 72 e 80, foi Loraci quem segurou momentos difíceis quando 

da troca  dos cargos de superintendente e diretor artístico do Teatro. A cada troca de 

governo, como normalmente acontece, os cargos de confiança e direção devem ser 

deixados vagos para serem preenchidos pelas futuras escolhas dos próximos eleitos. 

Várias vezes, a companhia ficou períodos sem diretor e era Loraci quem mantinha as 

aulas e criava situações para que a companhia se mantivesse trabalhando.  

Levou bailarinos para fazer curso em Salvador e para assistir espetáculos em 

                                                 
40 A direção do Teatro Guaíra experimenta em 2001 ativar a funcionalidade do cargo de Chefia do Departamento 
de Dança colocando um artista da dança na coordenação do BTG. A direção do BTG, contudo, não acatou a 
proposta, passando a acessar diretamente a Secretaria de Estado da Cultura para solucionar as questões que, 
porventura, não lhe parecessem pertinentes à Chefia ou Direção do Guaíra. O que deflagrou a falta de integração 
entre as diferentes instâncias e, novamente, o entendimento equivocado de conceitos sobre o mesmo tema. Mais 
que isso: o medo da perda de poder se estabeleceu com a negação do próprio organograma estabelecido pelo 
Teatro, pondo em cheque o sistema e dificultando a aplicação de novas políticas internas. 
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São Paulo. Um deles foi a apresentação da Companhia de Ballet da Fundação 

Gulbenkian.  Onde conheceu o coreógrafo português Carlos Trincheiras, com quem, a 

partir daí, manteve contato.  

Loraci lembra que a companhia quase sucumbiu em alguns diferentes 

momentos e, em 1972 cai em desprestígio, como mostra a reportagem do Jornal 

Gazeta do Povo, de 20 de agosto de 1972: “Nem só de teatro vive o Guaíra”. A mídia 

impressa buscava encorajar e levar a público as outras atividades artísticas que eram 

produzidas pelo Teatro.  

A imagem de desprestígio com que era vista a dança do Guaíra neste período 

era justificada por Yuri Shabelevsky  “pelos falsos espetáculos que haviam enganado 

o público”. Por acreditar que seria mais rico para a companhia, Shabelevsky buscava, 

nesta nova fase, um repertório de obras completas. A solução, segundo a mídia, era 

mesmo a de receber somente verdadeiros espetáculos para “não incorrer nas 

mesmas conseqüências do desprestigiamento do balé”.   

A reportagem informava ainda que o Corpo de Baile tinha onze bailarinos e 

trabalhava quatro horas por dia, expondo, então, a ocorrência de uma redução no 

número de bailarinos, de 1970 para 1972. O intuito da matéria era despertar o público 

para o que acontecia nos bastidores do Guaíra e mostrar que não era só teatro que se 

produzia ali. Levantava, inclusive, o ônus com as despesas de hospedagem e 

passagens gastas com as companhias musicais e teatrais de outros estados, em anos 

anteriores. 

A matéria leva a questionar o apoio de Paulo Pimentel a grupos de teatro 

nacionais, que muito contribuíram para aumentar a sua presença na mídia. Das duas 

uma, ou o apoio dado em 1969 havia trazido prejuízo ao Estado, ou as verbas em 

1972 já não eram mais as mesmas para a cultura. Também leva a entender que os 

festivais da década de 60, naqueles moldes que se reduziam a apenas mostras 

coreográficas de academias e clubes, não contribuíram para elevar o nível, ou agradar 

o público mesmo com o Estado tomando as rédeas.  

A hipótese aqui é a de que por se ter estabelecido apenas um modo de 

transmitir a dança, exclusivamente através de mostras do que era realizado pelos 

clubes e academias, e que acabou restrito a um único estilo, o balé, e a um único 

responsável, o estado, perdeu-se a oportunidade de invasões de outros “memes de 
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idéia”41. E conseqüentemente de novos ajustes e intercâmbio de estratégias de 

sobrevivência.  

 
Até mais importante que a capacidade de um replicador manter sua identidade ao longo do 
tempo (longevidade), é a capacidade de construir rapidamente variáveis, que sujeitas à 
mudanças de condições, podem conferir uma vantagem aos organismos que os suportam. O 
sucesso reprodutivo em qualquer sistema replicador se deve à capacidade de produzir 
variações quando há o favorecimento das circunstâncias para isto42.  

 

Fica implícito, portanto, que o sistema replicador envolve o meme de idéia, o 

organismo que o aloja, e o ambiente que também favorece ou não às trocas 

adaptativas e aos acordos de convivência 43.  

Quanto ao questionamento sobre o apoio de Paulo Pimentel, provável que 

fosse uma redução nas finanças, pois é informado, ainda na mesma reportagem, que 

do orçamento total estipulado para o ano, apenas 20% haviam chegado ao Guaíra no 

final do primeiro semestre. A matéria finaliza frisando que “a arte não pode parar para 

esperar”. 

Sobre a Escola, informa que esta possui um total de 300 alunos, sendo 244 

na dança clássica e 71 na ginástica rítmica, e que o custo de um aluno para o estado 

era de Cr$ 325,00, dos quais só se cobravam Cr$ 200,00 anuais. Propunham a “auto-

suficiência financeira” do Curso.  

Os anos dourados das inúmeras produções haviam ficado para trás. Aqui 

começa a aparecer a escassez financeira e dificuldades na administração pública que 

iriam se impor frente às artes, a partir daí. 

E a história continua com a inauguração do Teatro, em 12 de dezembro de 

1974, com o espetáculo “Paraná, terra de todas as gentes”, direção do também ator 

Maurício Távora, e contando com a presença do Presidente Ernesto Geisel. O Guaíra 

foi considerado pela mídia, um dos dez maiores teatros do mundo (JORNAL GAZETA 

DO POVO, 01/11/1974).  

                                                 
41  “Um  “meme de idéia” pode ser definido  como uma entidade capaz de ser transmitida de um cérebro para outro” 
(Dawkins, 2001, p.17). 
42 PYPER (2005, p. 03) Disponível em http://memes.org/modules.php?op=modload&name= 
News&file=article&sid=1812mo..., 02/05/2005. 
43 Dawkins (2001, p. 214) assinala que “... os memes devem ser considerados como estruturas vivas, não apenas 
metafórica mas tecnicamente.” E acrescenta que a mente é parasitada por memes que transformam os cérebros 
em veículos de propagação “exatamente como um vírus pode parasitar o mecanismo genético de uma célula 
hospedeira.”  E alguns memes serão mais bem sucedidos que outros na sua propagação. Porém, enquanto 
entendidos como replicadores, estarão submetidos às qualidades de replicação dos genes que são: longevidade, 
fecundidade e fidelidade de cópia. 
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    Fonte: Programa do Centro Cultural Teatro Guaíra: “Um espetáculo com mais de 

100 anos”, 2004. 
 
 

FIGURA 2 – CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA 

 

Em 1976, sob a direção de Hugo Delavalle, bailarino e coreógrafo argentino, o 

Corpo de Baile da então Fundação Teatro Guaíra começa a render frutos. E o 

primeiro programa com fotografias individuais de cada bailarino sai do forno na 

temporada de 1976. Eram 21 bailarinos ao todo. 

“Gisele”, um dos maiores clássicos do balé, acaba sendo o primeiro grande 

sucesso da Companhia por todo Brasil, com coreografia de Hugo Delavalle. Ganha 

grande repercussão na mídia, inclusive televisiva: o bailado “Giselle” é exibido em 

todo país pelo “Fantástico”, programa da Rede Globo de Televisão e pela TV 

Educativa (emissora do Ministério de Educação e Cultura), a cores e com direito a 

duas reprises em virtude das inúmeras solicitações. O informativo cinematográfico 

Atualidades Atlântida (de exibição nacional), apresentou flashes do bailado.  

A revista Manchete, de circulação nacional, em 01 de outubro de 1977, 

assinala o alto nível artístico e técnico do Corpo de Baile paranaense e menciona que 

o organismo estável do Guaíra possuía trinta bailarinos (11 rapazes e 19 moças), 

profissionais contratados e trabalhando uma média de oito horas por dia. O Corpo de 
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Baile dava um salto de qualidade e organização e também no número de bailarinos, 

que de 21 (em 1976), passa para 30 em 1977. A audição para o aumento do elenco 

foi necessária para que se coreografasse “Gisele”. Ana Botafogo é convidada para o 

papel principal e, a partir daí, deslancha nacionalmente, como conta o próprio Hugo 

Delavalle44, Eleonora Greca, primeira bailarina do Balé Guaíra, também se revela 

nacionalmente pela interpretação e técnica apurada. 

A turnê incluiu, além de Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo, as cidades de 

Porto Alegre, Florianópolis e Brasília, onde a companhia foi aplaudida em pé no 

“superlotado Ginásio Presidente Médici, por um público formado em sua maioria pelas 

autoridades de maior destaque no Brasil” (JORNAL O ESTADO DO PARANÁ, 

6/11/1977). Entre eles estava o Ministro da Educação e Cultura, o paranaense, Ney 

Braga com sua esposa, que nesta data foi titulada a madrinha do Corpo de Baile.  O 

governo intensifica o apoio para a companhia. 

A apresentação em Brasília contou com o apoio do próprio Ministério de 

Educação e Cultura, e foi realizada depois do sucesso nas capitais citadas acima, 

demonstrando o interesse do então Ministro paranaense em divulgar o reconhecido 

sucesso da companhia de seu Estado às autoridades do planalto central. 

Antes do sucesso do Corpo de Baile, a matéria de 07 de junho de 1977 

questiona o preço alto dos ingressos para espetáculos que vinham de fora, apontando 

para a dificuldade do povo em assistir estas produções. O Guaíra já ofertava o “teatro 

para o povo”, atividade retomada em 2004, com preços populares. Porém, a matéria 

intitulada “Teatro Guaíra longe do povo”, do Correio de Notícias denomina, o Guaíra, 

de teatro de elite.  

O ano de 1977 termina com o triunfo de um sonho. O projeto da companhia 

criada para fazer sucesso e repercutir nacionalmente, se realiza. E durante 1978 

rende frutos, dançando também pelo interior do Estado. Mídia positiva que repercutiu 

nacionalmente. Hugo Delavalle sai da direção da companhia paranaense por ter 

recebido um convite para coreografar no Palácio das Artes de Belo Horizonte, onde 

Carlos Leite era o diretor da mais nova companhia estatal do Brasil. 

A idéia da Dança estar vinculada somente ao Guaíra no Paraná se espraia a 

partir deste momento, com uma transmissão que se horizontaliza nacionalmente, 

                                                 
44 Entrevista concedida à  autora, em fevereiro de 2005. 
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através da repercussão na mídia, e das circunstâncias propícias entre o ambiente e a 

obra criada pelo BTG. “Alguns memes, como alguns genes, conseguem um sucesso 

brilhante a curto prazo ao espalharem-se rapidamente, ...” (DAWKINS, 2001, p. 216). 

Dawkins também considera que uma primeira estimativa sobre o valor de 

sobrevivência de um meme pode ser feito ao computar o número de vezes em que ele 

é citado e utilizado, subseqüentemente. A divulgação de Gisele na mídia impressa e 

televisiva é um exemplo disso que veio a ser reforçado posteriormente com O Grande 

Circo Místico. 

O ex-Ministro de Educação e Cultura, Ney Braga, assume o governo 

paranaense em 1979, ele que já havia presenciado o sucesso nacional do Corpo de 

Baile em Brasília. Por sinal, havia bancado a ida da companhia para a capital. O 

sucesso nacional já havia sido alcançado. O que poderia faltar, então, além da sua 

manutenção? 

Depois de Delavalle, a companhia passa pelas mãos de Eric Waldo45 por um 

curto período, ficando logo depois, como conta Loraci, um tempo sem diretor. A 

direção do Guaíra não queria algum profissional que viesse das circunvizinhanças. 

Loraci conta que o pré-requisito se dava em função do esgotamento dos profissionais 

disponíveis na cidade. Baseada nesta solicitação do Superintendente, Aldo Almeida, e 

do diretor artístico, Luiz Esmanhotto, e sabendo que Carlos Trincheiras (coreógrafo do 

Ballet Gulbenkian, de Lisboa), tinha interesse em vir para o Brasil, Loraci o indica. 

As negociações entre Trincheiras e o governo paranaense foram longas. 

Trincheiras pôde fazer algumas exigências e obter regalias, até porque estava 

deixando seu país natal e solicitava compensações. O governo paranaense as 

forneceu até porque haviam questões contratuais que seriam facilitadas por ser 

Portugal, um país considerado irmão.   

 “Nós temos todas as condições necessárias e indispensáveis para nos 

tornarmos um bailado conhecido internacionalmente” (JORNAL GAZETA DO POVO, 

28/09/79). Essas foram as palavras do bailarino e coreógrafo português quando de 

sua chegada ao Brasil para assumir o Corpo de Baile oficial do Paraná, em sua 

primeira entrevista coletiva.  

Carlos Trincheiras foi o escolhido pelo governo de Ney Braga que se dispôs a 

                                                 
45 Foi maître do Balé Municipal do Rio de Janeiro (Faro; Sampaio, 1989, p. 399) 
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transformar o BTG em uma das melhores companhias de balé do país (REVISTA 

VISÃO, 5/5/80) e anunciava o interesse em lançá-la internacionalmente. 

Em 1979, realizam uma audição para renovar o elenco do corpo de baile, no 

estúdio de Tatiana Leskowa46, divulgando que haveria a contratação imediata, e a 

proposta salarial entre Cr$10 e Cr$17 mil cruzeiros (JORNAL CORREIO DE 

NOTÍCIAS, 26/08/1979)47. 

  

 

1.3.1 O fôlego da década de 80 
 

Trincheiras, como ficou mais conhecido no meio da dança, prometia, em seu 

discurso, uma utilização de técnicas clássicas acadêmicas de forma moderna. 

Pretendia “convidar estrelas de Paris e outras nacionais para participarem da 

apresentação de “Petruska”48. E contratar coreógrafos famosos nacional e 

internacionalmente. Desejava ainda, aumentar o número para 41 bailarinos entre 

moças e moços, dos 30 então existentes. Pretendia, com isso, um aumento de quase 

50% no número de contratações. Um aumento de vagas tão grande estimularia o 

mercado de trabalho, e é possível que fizesse parte das necessidades de implantação 

de um novo  repertório. 

Essas são possíveis justificativas para a nova proposta assim como a 

explanação de Canton (1994, p.77) sobre as companhias estatais de balé e de ópera 

na Rússia que remete também a uma outra possibilidade. Elas costumavam ser bem 

inchadas por motivos políticos e Marius Petipa (mestre de balé que assumiu o lugar 

de Jules Perrot, em São Petesburgo), foi um dos que empregou o maior número de 

pessoas. 

Loraci lembra que antes mesmo de engatar o seu trabalho, Carlos Trincheiras 

já replicava a idéia de que a companhia era a melhor e que deveria ser tratada como 

tal. Uma imagem que foi sendo forjada dentro e fora do Corpo de Baile. 

                                                 
46 Naturalizada brasileira, Tatiana Leskowa nasceu em Paris e foi bailarina, professora e diretora do Balé do Teatro 
Municipal do Rio de Janeiro (Faro, 1989, p. 236), 
47 Em agosto de 1979, o salário mínimo era de CR$ 2.268,00, um valor que, quando convertido para o salário 
mínimo de hoje, março de 2005, equivaleria a 4,40 salários mínimos (CR$ 10.000,00); e a 7,49 salários mínimos 
(CR$ 17.000,00). Disponível em www.mte.gov.br. 
48 Ballet originalmente com coreografia de Fokine e com música de Stravinski. Estreado em 13/06/1911, em Paris.   
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Carlos Trincheiras trazia em sua bagagem conceitos bem definidos sobre o 

que era dança, como deveriam ser os bailarinos e sobre como dirigir uma companhia 

e manter o controle da situação para poder implantar seus objetivos. Diretores 

importantes de outras companhias, tão grandes quanto a que Trincheiras se propunha 

implantar, costumavam ser extremamente produtivos e influentes. Replicar o 

entendimento de que dar “uma verdadeira e grandiosa identidade” à dança e sua 

companhia, e encorajar a manutenção desses ideais pode ser, então considerado 

também como estratégia de sobrevivência.  

O novo diretor da companhia comenta que os bailarinos deveriam ser os 

artistas mais bem pagos, pois a carreira deles terminaria em torno dos 45 anos de 

idade (JORNAL GAZETA DO POVO, 28/09/1979) - um padrão habitual nas 

companhias de dança clássica. O modelo do “físico raro e de qualidades 

virtuosísticas” já era receita para se tornar famoso desde que a dança deixou de ser 

entretenimento e se tornou uma linguagem artística, por volta de 1760, com o 

coreógrafo Noverre. Um físico para se manter nessas condições, teria mais 

dificuldade para sobreviver por mais tempo. E seria destronado com facilidade por um 

corpo cronologicamente mais novo.  

Porém, em contraponto a essa sentença, Trincheiras anunciava, no Jornal 

Estado do Paraná, de 28 de setembro do mesmo ano, “uma nova identidade, uma 

nova concepção de dança, uma nova estética contemporânea”. Com a troca do nome 

da companhia para Balé Teatro Guaíra (BTG), Trincheiras afirma que este “vai tornar-

se uma força artística dominante no panorama das artes cênicas do Brasil e fora 

dele”. A pretensão do governador encontra eco nas pretensões do novo diretor.  

No ano de 1980, o Guaíra fica reconhecido em todo país como um dos mais 

perfeitos estabelecimentos de cultura. Espetáculos com estrelas da dança como 

Mikhail Baryshnikov, Vladimir Vassiliev e Ekaterina Maximova, exemplos de 

virtuosismo da dança clássica atravessaram os palcos do Guaírão. Exemplificando as 

referências de dança que puderam ser acessadas pelo público e pelo artista local, 

neste período. 

A década de oitenta inaugura uma nova fase para o BTG, que começa com 

“Jogos de Dança”, coreografia de Clyde Morgan, coreógrafo americano que estava há 

oito anos na Bahia, com a trilha musical de Edu Lobo (compositor). A companhia, 
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nesta época, contava com 36 bailarinos e salários variando de Cr$11 mil cruzeiros dos 

estagiários a Cr$ 30 mil dos solistas49. Revista Visão, de 5 de maio de 1980: “Se os 

salários pagos são, em comparação com outros grupos profissionais, no mínimo 

dignos, também há grande exigência profissional”. Esses salários, como poderá ser 

visto mais adiante, foram considerados os mais bem pagos do Brasil. O Teatro Guaíra 

e a Secretaria queriam provar, “de modo definitivo”, que o balé, no Paraná, já havia 

atingido a maturidade artística.  

 “Jogos de Dança” foi classificada como uma dança experimental (JORNAL 

DIÁRIO POPULAR, 04/10/1981) e divulgada como musical depois da noite de estréia 

mundial50 e teve na platéia a presença do governador Ney Braga. Para os dirigentes 

do Teatro “era uma proposta inquietante, desafiadora e criativa”. E demonstra o 

interesse em inovar. 

O repertório iniciava com as coreografias Sinfonia 3, Vórtice e Canto de Morte, 

do próprio Trincheiras, e Opus V, obra encomendada para o coreógrafo (renomado 

internacionalmente), Maurice Béjart51. A reportagem do dia seguinte é entrecortada o 

tempo todo por informações do tipo: “Marlene, esposa do jornalista Simão de 

Montalverne (chefe de comunicação do grupo Banestado), chorou ao ouvir...” 

(JORNAL O ESTADO DO PARANÁ, 04/10/1981), que aparece como um meio de 

impressionar o leitor pela influência que possuíam algumas autoridades presentes na 

platéia. Era a mídia se rendendo também ao apelo dos influentes. O BTG participou, 

com estas peças, de turnê nacional por Belo Horizonte, Vitória, Salvador, Brasília, 

Goiânia e Rio de Janeiro. 

Em Curitiba, como visto até aqui, não havia crítica especializada em dança. 

Helena Katz, do Jornal Folha de São Paulo, publicou uma das primeiras críticas, e 

nela previu boa parte do futuro do BTG (26/10/82): “Vem mostrando uma infra-

estrutura cada vez mais sólida, mas, também, dificuldades em relação ao repertório, 

que é muito heterogêneo. Um risco sério, que precisa ser enfrentado com coragem. 

Caso contrário, o grupo pode transformar-se num instrumento muito afinado, mas que 

toca muita música de má qualidade”. “O repertório, com o tempo, foi ficando repetitivo” 

como lembra Hugo Delavalle em entrevista, e o público vai deixando de comparecer e 
                                                 
49 Ver Quadro 1, pg. 86. 
50 Estréia mundial  aparece no jornal pela primeira vez mostrando que havia por parte desta diretoria a visão, 
objetivo e possibilidade de estar levando a companhia para o exterior, 
51 Béjart é conhecido pelo estilo voltado para a técnica, virtuosismo e glamour (Canton, 1994, p. 118). 
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prestigiar a partir dos anos 90 conforme a mídia divulga posteriormente.  

Helena só não poderia prever que a própria estabilidade da companhia estatal 

(que normalmente representa segurança no mundo da dança), seria perdida ao longo 

do tempo.  

E a crítica continua no 2º. Festival Nacional de Dança, quando Katz comenta 

os méritos artísticos do diretor da companhia, mas o questiona enquanto coreógrafo, 

pela indefinição teatral de seus personagens, dando o exemplo da peça “O Trono”. 

Vai além, levantando a lebre de que nem mesmo “o conforto administrativo de uma 

companhia oficial (salários garantidos, teatro garantido, produções idem, etc.), 

significa uma solução artística” e cita o BTG como exemplo, o que leva a um 

questionamento da eficiência da dinâmica de replicação “sobrevivência do primeiro”, 

no que diz respeito ao aumento da performance para o organismo que a suporta, que 

é hospedeiro deste tipo de replicador, ao longo do tempo. 

Eleonora Greca52 conta que Trincheiras quis várias vezes contratar mais 

coreógrafos mas que nem sempre era possível. Com isso, ele acumulava funções de 

coreografia, administração, direção. Queixava-se, às vezes, de não ter tempo para se 

reciclar, viajando.  

Trincheiras dizia dar espaço a uma dança contemporânea ao mesmo tempo 

em que não excluía a dança clássica e a considerava ponto de referência para um 

grupo de “vocação vanguardista”. Mesmo anunciando que os bailarinos do BTG não 

seriam nunca tão bons quanto os do Bolshoi ou do Royal Ballet (JORNAL DA TARDE, 

22/10/82). Havia um ecletismo nos conceitos, mas não nas formas dos corpos. 

Só eram aprovadas nas audições bailarinas magérrimas. A dança 

contemporânea era apenas para os físicos “tipo bailarinas russas”...  Mesmo 

sentenciando que seus bailarinos nunca seriam tão bons quanto eles, os russos ou os 

ingleses, o olhar estético se mantinha como se fossem. A exigência da magreza, ou 

“nos ossos”, foi uma noção do balé que se mitificou através de nomes que 

influenciaram uma era. Como Marie Taglioni (bailarina em 1820), que além da técnica 

apurada era “magra, longilínea e pálida demais”... “ela exerceu tanta influência que a 

partir de então, todas as outras bailarinas tinham de ser tecnicamente capazes...” 

(CANTON, 1994, p. 66). Influência herdada por muitos outros diretores de 

                                                 
52 Eleonora é bailarina principal do BTG. Entrevista concedida à autora em 25  de janeiro de 2005. 
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companhias, e que foi exercida por treze anos e norteou as escolhas para a admissão 

no único mercado de trabalho profissional da dança de Curitiba. Noção clássica que 

excluiu a variedade das formas com a força replicadora da dança clássica e seu 

método de influência.  

Uma forma rígida e única gera monotonia e homogeneidade segundo 

Bauman, que defende que é possível viver sem um código fixo de regras, 

normalmente impostas por governantes para manter a idéia de uma sociedade unida 

(2002, p.162).  

A exibição de tipos físicos específicos, transformados em modelos 

hegemônicos, estava implícita na ideologia de controle das coisas e pessoas não só 

na França de 1600 e na Rússia de 1700, mas na Curitiba dos anos de 1980. 

Seguindo a idéia de que crenças precedem comportamentos, Daniel Dennet 

(1988, p.8) complementa que podemos identificar comportamentos, ações e crenças, 

(entre outras coisas) somente no que for relativo a escolhas de designs ou “propósitos 

endossados evolutivamente”. É o processo de seleção natural, o responsável pelos 

engenhosos designs dos organismos, estruturas vivas, dos corpos. Salientando que é 

neles mesmos que se encontra a intencionalidade e função, não existindo uma sem a 

outra. 

Olhar para a cadeia evolutiva desse modelo hegemônico de design corporal 

serve, na perspectiva da memética, para analisar o que está sendo, na verdade, 

copiado. Muitas vezes a tentativa de cópia em culturas, ambientes e corpos tão 

distintos provoca a inadaptabilidade ou a aplicação de métodos de cima para baixo ou 

de fora para dentro que não condizem com as características dos organismos ali 

inseridos. A grande questão seria o porquê tantas culturas e indivíduos replicaram e 

tentaram aplicar a si mesmos, um modelo de design tão distinto do seu? O que nos 

levaria de volta a noção de cultura de Bauman para entender o porque viver de ilusão 

acaba aparentando ser um porto seguro.  

Talvez esta citação de Dawkins (1999, p. 114) possa sugerir uma opção de 

resposta: “O sucesso de um replicador é medido pela sua capacidade de sobreviver 

na forma de cópias. O sucesso de um veículo é medida pela capacidade de propagar 

os replicadores que se escondem dentro deles. O veículo arquetípico e óbvio é o 

veículo do organismo individual. (...) Em qualquer nível, se um veículo é destruído, 
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todos os replicadores dentro dele irão ser destruídos. A seleção natural irá, portanto, 

pelo menos em alguma extensão, favorecer replicadores que propiciem a seus 

veículos resistir  a ser destruído.” A manutenção ou tentativa de manter o formato 

hegemônico pode encontrar razão aqui.  

Enquanto isso, Katz questionava alguns meios utilizados por Trincheiras para 

alcançar seus objetivos e dizia que nomes internacionais, convidados para 

coreografar ou para dançar no BTG, não eram suficientes para atingir o alvo, e que a 

estratégia de atirar para todos os lados só atrapalhava a rota. Helena Katz elogia a 

iniciativa dos Ateliês Coreográficos53, promovidos pela direção de Trincheiras e 

considerava uma vitória conseguir manter a companhia em atividade em um país tão 

escasso de continuidade. Mas finaliza: “Bom maitre, Trincheiras não é bom coreógrafo 

– e isto se transforma numa nova barreira para o Guaíra” (JORNAL FOLHA DE SÃO 

PAULO, 22/10/82).  

O Atelier Coreográfico era considerado uma oficina onde os bailarinos do BTG 

podiam experimentar suas idéias coreográficas tendo espaço, tempo e apoio para a 

apresentação dos trabalhos que algumas vezes tiveram profissionais convidados para 

analisar as obras. Alguns bailarinos como Pedro Pires, Eduardo Laranjeiras, Jurandi 

Silva, Aílton Galvão e Wanderley Lopes, entre outros foram estimulados a criação a 

partir dos Ateliês Coreográficos criados por Carlos Trincheiras. Até 1992 haviam sido 

realizados quatorze edições.  

Pedro Pires54 comenta que Trincheiras estimulava o lado criador do bailarino 

através dos Ateliês. Sendo que alguns trabalhos foram inseridos na programação 

oficial da companhia. Assim como estimulou que trabalhassem com coreógrafos 

diferentes e imprimiu a disciplina e profissionalismo à companhia. Fatores importantes 

para a consolidação do nome da companhia. 

Em 82, a companhia já tinha 47 bailarinos contratados e realizava quatro 

temporadas por ano. O mercado de trabalho aumentava na única companhia 

paranaense, porém em nenhum outro segmento ligado à dança no estado. 

A defasagem nas verbas públicas para a dança do Guaíra, e a preocupação 
                                                 
53 “ A possibilidade de um artista-bailarino poder praticar a sua criatividade num ambiente profissional, mais 
concretamente, a possibilidade de poder criar a coreografia, poder escolher os seus colaboradores, os seus 
intérpretes, poder teatralizar a sua idéia e apresentá-la com o máximo de dignidade e de apoio cênico, essa 
possibilidade tem sido muito remota na maioria das Companhias Oficiais do País.” Trecho transcrito do Programa 
do Atelier Coreográfico de 1992 (Trincheiras, 1992). 
54 Entrevista concedida à autora em 10.02.05. 
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dos bailarinos com este tipo de questão começa a aparecer aqui em 1982. A queixa 

que surge é da falta de atenção do poder público para com a Companhia. Ney Braga 

já havia saído do governo e deixado o legado das 47 vagas para o próximo 

governante, talvez um legado muito grande para a realidade do governo e mesmo do 

repertório então existente. A manutenção de apenas uma companhia profissional, 

mesmo com todo esforço e influência que exercia Carlos Trincheiras, não era 

suficiente para a sobrevivência da dança em melhores condições. A situação foi 

ficando mais precária.   
A justificativa de Carlos Trincheiras para a falta de verbas suscita questões: 

“Estamos com bailados bons, variados, para todos os gostos, e não podemos viajar, 

fazer apresentações, por falta de verba... afinal, a Secretaria de Educação e Cultura 

tem como obrigação patrocinar espetáculos de arte. E nós, somos a única companhia 

de balé profissional do Paraná” (JORNAL FOLHA DE LONDRINA, 06/10/82).   

A queixa quanto às verbas parecia legítima. Era um ano político e é bem 

provável que elas tenham se evaporado nos céus da eleição.  

Evidencia-se também um modo de pensamento, que entendia que se a 

companhia tivesse coreografias para todos os gostos, seria o suficiente para a 

manutenção das verbas, isto é: agradando a todos, se teria o público e 

conseqüentemente a sobrevivência de todos. A adaptabilidade “aos desejos da platéia 

aristocrática” se insinua ao longo da história como noção básica para a sobrevivência 

de diretores, coreógrafos e companhias. Como conta Canton: “E Petipa adaptava-se 

perfeitamente a essa situação, sabendo manipular a flexibilidade coreográfica para 

adequar seus balés a novos dançarinos e aos desejos da platéia aristocrática” (1994, 

p.69).  

O fato de o BTG ser a única, sem outras companhias na cidade ou estado 

com as mesmas condições com quem pudesse estabelecer um processo co-evolutivo, 

fez com que perdesse, ao longo dos anos subseqüentes, a possibilidade de efetuar 

ajustamentos constantes em relação às demandas do seu ambiente e de se  tornar 

mais eficiente, impulsionado pela evolução de um outro. A falta deste outro organismo 

com quem pudesse estabelecer uma “evolução mútua” fragilizou o desempenho da 

companhia e da própria dança desenvolvida no Guaíra, nos anos que se seguiram.   

Pela primeira vez, os bailarinos se queixam da mídia curitibana neste período, 
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que não estava dando cobertura nenhuma a companhia; apenas a mídia nacional, e a 

de Londrina, no estado do Paraná, noticiavam as suas atividades. O desmanche da 

estrutura estatal e a sobrevivência cada vez mais precária do BTG, estavam apenas 

começando. O ano de 1982 se encerra com um número representativo de 46 

espetáculos de dança, atingindo 68.695 espectadores. Um pouco mais da metade do 

número de espetáculos realizados pelo teatro. 

Depois do bailado “Giselle”, o segundo grande sucesso foi “O Grande Circo 

Místico”.  A coreografia de Trincheiras agradou o gosto do público. Entre março, data 

da estréia, e 21 de setembro, este musical já havia sido assistido por mais de 100.000 

espectadores entre Curitiba, São Paulo, Campinas e Brasília. A mídia considerava 

este um número de apresentações recorde em todo Brasil. Lotou o  Palace, uma casa 

de shows em São Paulo, por um mês e o Anhembi, um auditório também na cidade de 

São Paulo, enorme e fora do circuito habitual da dança, em dois espetáculos de meio 

de semana. E circulou pelo Recife, Salvador, Belo Horizonte e pelo Maracanãzinho 

(Rio de Janeiro), com cerca de 25.000 pessoas, entre os quatro dias de sua 

apresentação lá. Este espetáculo tinha também uma ficha técnica bem especial. Edu 

Lobo, que já havia composto para “Jogos de dança”, no ano anterior (de onde partiu a 

idéia do “O Grande Circo Místico”), assinou a composição da trilha sonora junto a 

Chico Buarque de Hollanda, que escreveu as letras. A trilha foi lançada em LP, nas 

vozes de cantores como Zizi Possi, Gal Costa, Simone, Gilberto Gil, Milton 

Nascimento, Tim Maia e Jane Duboc. Nomes que, por si só, já tinham um apelo para 

lá de popular e influenciariam literalmente a repercussão do balé. 

Naum Alves de Souza, diretor de teatro renomado, assinou concepção e 

roteiro, que foi baseado em poema de Jorge de Lima (escritor alagoano de ensaios e 

romances), publicado no livro “A Túnica Inconsúltil” (1938); Carlos Kur assinava a 

cenografia; Irineu Chamiso Junior, o figurino; a coreografia era de Trincheiras e Emilio 

de Biasi (ator e diretor teatral) fez a direção geral. 

Este espetáculo viajou pelo Brasil e Portugal com uma equipe de 46 bailarinos 

e 17 técnicos (JORNAL DO BRASIL, 21/09/83). 

A crítica de dança Helena Katz, viu neste trabalho, o início do encontro de um 

perfil possível para a companhia que, segundo ela, apresentava a junção de uma 

peça artística e tecnicamente de qualidade, considerando a companhia, “a própria 
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estrela da montagem” (JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, 25/3/83). 

Para Antonio José Faro, crítico do Jornal do Brasil, as virtudes de “O Grande 

Circo Místico” haviam parado no bom desempenho técnico dos bailarinos. 

Considerando o “equívoco do ano”, ele reclama da gratuidade, descontinuidade e falta 

de significação da coreografia (Jornal do Brasil, 27/9/83). 

A programação de 1984 da FTG anunciava o “BTG: recorde nacional de 

público e sucesso internacional em Lisboa!”. A iniciativa do governo, em concordância 

com a FTG e com o diretor da companhia Carlos Trincheiras, havia trazido o BTG até 

a consagração nacional e dita, internacional. Em fevereiro de 84, o BTG se apresenta 

no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. 

Em Curitiba, a mídia noticiava as apresentações em Portugal como “Grande 

Êxito para o Ballet Guaíra” (JORNAL DIÁRIO POPULAR, 7/2/84). As apresentações 

em Portugal trouxeram um público de 30.000 espectadores tendo alguns jornais 

divulgado um total de 25.000 pessoas. A companhia, programada para três 

apresentações, acabou realizando cinco (duas extras). 

Neste segundo momento de sucesso e repercussão nacional, a imagem da 

dança paranaense se consolida vinculada ao Teatro Guaíra. 

Essas apresentações inauguraram o Convênio TAP (linha aérea portuguesa) 

de Intercâmbio Cultural Brasil-Portugal. As passagens aéreas (patrocinadas pela TAP) 

e a hospedagem e alimentação (Showbrás – que empresariava a temporada), 

eliminaram qualquer custo da FTG. Outro momento da história em que o 

estabelecimento de co-parcerias propiciou a circulação de idéias.   

Entre 86 e 87, o BTG monta uma coreografia de Renato Magalhães 

(coreógrafo e ex-bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro), Concerto em Sol, 

com música de Maurice Ravel, que havia feito “bastante sucesso” no Festival de 

Havana. Neste programa, ainda estreariam Raymonda e Inter-Rupto, ambas 

coreografias de Trincheiras (JORNAL O ESTADO DO PARANÁ, 22/6/86). Na 

temporada oficial de 87, apresenta Isabel Santa Rosa como coreógrafa (maitre de 

ballet do BTG), com Concertino, música de Hidas; Jurandi Silva e Eduardo Laranjeira 

(bailarinos do BTG), com as coreografias Sabarandi, música de Sakamota e Rão Kyao 

e  É proibido...alimentar os animais, música de Phlipi Glass; e Variações Paganini, de 

Trincheiras. O programa se mantinha variado, com obras tão distintas que fazem 
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lembrar a crítica de Helena Katz.  

Em 88, a mídia se interessa pela sensualidade creditada à coreografia do 

alemão Bernd Shindowski (coreógrafo-chefe da companhia de balé do teatro 

Musiktheater Im Revier, em Gelsenkirchen), “Ronda”. Isso porque a peça havia sido 

proibida de ser encenada por 50 anos na Alemanha. Para Trincheiras, o trabalho de 

Shindowski lembrava a idéia dos Ateliês Coreográficos: sem linhas ortodoxas. 

Ocorre que a escolha de Shindowski, conforme o dito, se dá em virtude de um 

acordo entre o Instituto Goethe e a então Secretária de Cultura, Lúcia Camargo (ex-

Diretora do Teatro Municipal de São Paulo). Parece que Trincheiras teve de acatar a 

vinda do coreógrafo alemão. Assim como a escolha de Hugo Delavalle para 

coreografar, como conta o próprio Hugo, que havia sido convidado por Lúcia 

Camargo. Duas demonstrações de influências políticas na direção da companhia de 

dança que denunciam uma transmissão verticalizada novamente, agora de uma 

instância política (Secretaria de Estado), no sentido Direção Balé Teatro Guaíra. 

Shindowski, diferente de outros escolhidos para coreografar para o BTG, leva com 

ele, ao retornar para a Alemanha, vários bailarinos da companhia, que estabelecem 

suas carreiras em Gelsenkirchen. Leva, inclusive, Marta Nejm, a maître e ensaiadora.  

Um dos motivos da debandada era os baixos salários.  

O ano de 89 é marcado pelo retorno da fórmula de sucesso: a remontagem de 

“O Grande Circo Místico”. 
 

 

1.3.2 Anos 90 – Uma Década de Baixa Resistência 
  

Na década de 1990, os coreógrafos convidados foram: Tatiana Leskova, com 

o retorno ao clássico Bodas da Princesa Aurora; e Luís Arrieta (Diretor do Balé da 

Cidade de São Paulo entre 86 e 88); Olga Roriz (coreógrafa portuguesa), com Treze 

gestos de um corpo (escolheu um cast feminino e outro masculino, o que foi uma 

escolha inusitada para o BTG ); e Raymonda, com música de Glazunoff e coreografia 

de Carlos Trincheiras. Ainda Exultate Jubilate, do português Vasco Wellenkamp, com 

música de Mozart; e  Presenças, de  Arrieta, com música de Rachmaninoff, entre 

outros. 
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Em 92, Escola e BTG estão preocupados com o futuro incerto em que as 

autoridades do Estado fazem questão de manter. 

Ballet Guaíra: coreografando dificuldades (JORNAL GAZETA DO POVO, 

27/8/92) mostra o quadro da época: “ está com 13 bailarinos a menos do número 

considerado ideal, recebe baixos salários e reduziu quase que pela metade o número 

de espetáculos”. Trincheiras contestava a situação dos vencimentos baixos: “É imoral, 

não tem explicação”. Os salários rondavam a quantia entre CR$ 400 mil e Cr$ 900 

mil55 “Até 1983, era a companhia mais bem paga do Brasil. Agora, é a mais mal paga”, 

informando que ele mesmo, como diretor, não ganhava muito mais que os 

vencimentos de um bailarino. O bolso do diretor era também atingido. Os bailarinos 

costumavam fazer “bicos” para poder pagar as contas. De um contrato bem sucedido 

em 1979, haviam se passado praticamente doze anos sem reposições salariais. 

Trincheiras observava que “uma carreira profissional levada a sério tem que 

ser encarada com exclusividade”. O governo do estado havia prometido um aumento 

de 50% nos salários para aquele mesmo mês. Aqui, eles já haviam descoberto que o 

cargo de bailarina (como vinha escrito no contra-cheque), não existia. O que havia, 

eram empregos de bailarinos. Uma bailarina aponta para uma realidade que foi se 

transformando em rotina na história de muitos governos: “eles não sabem o que a 

gente faz, que a gente trabalha oito horas por dia”. 

Para que a situação chegasse a tal ponto, o governo havia se eximido de suas 

responsabilidades, há tempos. A “insignificância a que chegou a política” vem em 

detrimento do poder que lhe foi retirado pela crescente globalização56 . 

Bauman, em seu livro Em busca da política, analisa a precariedade das 

instituições políticas existentes, que cada vez mais são de pouca ajuda para nos 

fornecer alguma segurança ou garantia. Como será visto mais adiante, as próprias leis 

ditadas pela União e pelo Estado prevêem cautelosamente, o desmanche da própria 

estrutura do Estado. 

Como esperar então que o governo e seus representantes (muitas vezes mais 

                                                 
55 Convertidos hoje, equivaleriam a R$ 449,80 e R$ 1947,40 . (Fonte: www.mte.gov.br). 
56 Bauman cita o renomado economista francês Jean-Paul Fitoussi, que observa “que a quantidade global de 
trabalho disponível está encolhendo – problema que não é, porém, macroeconômico, mas estrutural, diretamente 
relacionado à transferência do controle sobre fatores econômicos cruciais de instituições representativas do 
governo para o jogo livre das forças do mercado (...) os ministros da Economia são cada vez mais coisas do 
passado – ou meramente uma devoção hipócrita à nostalgia de uma soberania estatal outrora firme e hoje em 
rápida extinção.”) (Bauman, 2002, p. 27). 
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preocupados em se manterem nos cargos) tivessem algum interesse em saber o que 

se passava bem embaixo de seus olhos? Sem projetos e sem programas, davam 

continuidade à desconstrução dos sonhos do passado. 

Ao comentar sobre a falta de novas contratações, que seriam bem vindas em 

função do aumento de vagas no mercado de trabalho e por se ter “sangue novo, 

oxigênio” para a companhia, Trincheiras lembra que a falta de um número adequado 

de profissionais na companhia levava a ter de convidar alunos do curso de danças 

clássicas para os bailados que exigiam maior número de pessoas. Talvez estivesse 

querendo dizer que, ao faltarem as condições de contratar profissionais, tinha que 

acabar usando amadores. De qualquer forma, parecia não gostar muito da idéia. 

Todavia, Trincheiras, de fato, aproveitou muito pouco as bailarinas formadas pela 

Escola durante seus treze anos frente à companhia, o que significou diminuição de 

vagas no mercado de trabalho curitibano para as formandas da Escola. Em entrevista, 

Carla Reinecke (ex-coordenadora da Escola e atual diretora do BTG)57 confirma a 

pouca aceitação de Trincheiras pelas alunas naquele período. Pedro Pires arrisca que 

poderiam haver questões pessoais entre o diretor Carlos Trincheiras e a 

coordenadora da Escola, Carla Reinecke, e que isso poderia ter sido a causa da 

pouca aceitação pelas alunas. 

Carlos Trincheiras, na mesma entrevista, conta que até 1985, os espetáculos 

fora de Curitiba chegavam a trinta, ou mais. E que nesta época não passavam de 

quarenta entre Curitiba e os poucos fora da cidade. “O grande prestígio do BTG está 

nas apresentações em São Paulo e no Rio”, lembrava Trincheiras dos anos de ouro 

da década de oitenta. 

Outra questão levantada por uma das bailarinas nesta matéria, e bastante 

pertinente no caso de algumas produções do Teatro Guaíra, foi a soma elevada gasta 

para produções como o “Dom Quixote”, que não foram apresentadas mais do que 

quatro vezes. Um aproveitamento irrisório para um gasto tão dispendioso. Um estado 

que também não previra as relações custo-benefício, e que abre um outro espaço 

para a reflexão: O dinheiro público (de muitos) para ser apreciado e realizado por 

pequenos grupos. Canton esclarece que a linguagem dos bailados suntuosos como A 

bela adormecida e O Quebra-Nozes, entre outros, visava “reviver a nobreza das 

                                                 
57 Entrevista concedida à autora  em 20 de janeiro de 2005. 
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cortes de Luís XIV, na França” (1994, p.75). Agregado ao fato de se ter um corpo de 

baile de grande número de pessoas (frise-se, com padrões de homogeneidade física e 

comportamental), que acabavam criando pequenas cortes dentro das grandes cortes. 

Isso tudo com o papel de reproduzir uma imagem de unicidade e controle que acaba 

encontrando nestes balés, uma “boa desculpa para um cenário luxuoso e mágico” 

(1994, p.75). 

Acreditar que na pompa e nos gastos dispendiosos está implícito apenas a 

manutenção de uma tradição ou um suposto mercado de trabalho, é o mesmo que 

aceitar que os recursos para a continuidade deste tipo de replicação não terão fim. 

Puro ilusicionismo.  

Trincheiras, em detrimento da situação cada vez mais precária em que se 

encontrava a companhia, chega a argumentar que se o BTG não fosse uma 

companhia estatal, poderia ter uma melhor situação econômica. Alguns bailarinos 

utilizam a justificativa de que eles eram “o único emissário que sai do Paraná e do 

Brasil” e, portanto, concluem:  “o público deveria prestigiar mais a gente”.  

O depoimento de Pedro Pires ilumina as circunstâncias em que estavam 

inseridos a companhia e o diretor no início dos anos 90, quando o apoio e respaldo 

político, já não eram mais os mesmos. Mais do que um bom salário quando de sua 

chegada na companhia, Trincheiras havia perdido gradativamente a autonomia e as 

condições dignas e sustentáveis do início para dirigir o BTG e isto dificultou seu 

trabalho. Que se repercutiu no ambiente da própria companhia. O diretor foi o primeiro 

a sofrer as conseqüências da falta de acompanhamento e atenção do Estado.  

A temporada de 1993 é marcada pela morte de Carlos Trincheiras. Após sua 

morte, é sua esposa, Izabel Santa Rosa, até então maître, quem assume a 

companhia. Na seqüência vieram a assumir a direção do Balé Guaíra, Jair Moraes 

(bailarino principal da companhia), Marta Nejm (ex-maître e ensaiadora da companhia 

e que se encontrava trabalhando com Shindowski, na Alemanha), e Christina Purri 

(ex-bailarina do Grupo Corpo). 

 



 52

 
FIGURA 3 – REVISTA TEATRO GUAÍRA 

 
Nos três casos houve a manutenção do que se havia aprendido com o 

histórico da companhia: repertório variado com a contratação de alguns novos nomes: 

Renato Vieira (coreógrafo carioca que fez trabalhos na Rede Globo) e Rodrigo 

Moreira, coreógrafo mineiro. Parece que nesse período, o governo do estado estava 

completamente afastado do que acontecia na companhia oficial. Sabe-se que estes 

diretores não tiveram nenhum tipo de apoio político para modificar nada, nem 

tampouco apoio financeiro.  

É em 1999, quando a jornalista e crítica de dança Susana Braga assume a 

direção artística, que o BTG volta a se estabilizar. Com o retorno às turnês nacionais 

houve uma melhora que pôde ser vista até na qualidade de impressão do material de 

divulgação, que volta a apresentar um prefácio escrito pelo governador Jaime Lerner, 

no programa da primeira temporada: “Marco de nossa afirmação cultural, O Balé 
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Teatro Guaíra está completando 30 anos com uma temporada que é referencial de 

renovação e vanguarda, prova do apreço que os paranaenses têm pela instituição, 

com a qual queremos afirmar também a nossa tradição na arte da dança”. 

Suzana Braga, neste início, resolve fazer uma audição para angariar “sangue 

novo” para a companhia. Na audição são reprovados alguns bailarinos efetivos do 

BTG há muitos anos. Pertinente lembrar que Trincheiras também fez inúmeras 

audições para contratação de novos bailarinos. Foi ele, afinal, quem elevou 

consideravelmente o número de vagas para bailarinos. Mas Trincheiras poucas vezes 

mandou embora bailarinos. Foram feitas reposições para preencher as vagas do 

pessoal que saía por diversas contingências. 

A atitude de Suzana Braga, de reprovar alguns dos bailarinos mais antigos do 

BTG, causou sobressaltos. Apesar do modo como a audição foi feita, ela serviu para 

evidenciar que a manutenção dos mesmos bailarinos por tanto tempo na companhia 

dizia respeito a questões trabalhistas pertinentes ao funcionalismo público pondo em 

xeque também, a configuração artista/ funcionário público. 

Suzana pôde, a exemplo de Trincheiras, (os dois vieram de fora das 

redondezas), fazer exigências para ser aceita na diretoria, com um salário bem mais 

alto do que os dos outros diretores. Suzana ainda ganhava alimentação, hospedagem 

e a regalia de passagens mensais Curitiba/Rio de Janeiro/Curitiba. Sem as 

passagens, o montante referente aos gastos com a nova diretora, equivalia ao total 

dos cachês dos 21 bailarinos contratados, em 2001.   

Os diretores convidados anteriormente (Jair Moraes) e posteriormente (Carla 

Reinecke) e que faziam parte do serviço publico, por questões do próprio sistema, não 

poderiam jamais receber mais que seu salário e uma gratificação de cargo de diretor. 

Um montante que não se compara às quantias que receberam Trincheiras e, 

especialmente, Suzana Braga. Suzana foi escolhida para dirigir o BTG pela então 

Secretária de Cultura do Paraná, Lúcia Camargo.  

Quem não podia mesmo com os atrasos salariais, em 2000, eram os 

bailarinos que ameaçavam não subir ao palco. Estratégia muitas vezes usada pelos 

músicos da Orquestra Sinfônica do Paraná (JORNAL DO ESTADO, 11/11/2000). 

O “grande sucesso” do BTG, na direção de Suzana Braga, foi O Segundo 

Sopro, peça que havia fechado a temporada de 1999. O que comovia o público era o 
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momento em que os bailarinos dançavam sob a chuva. Tecnicamente difícil de 

realizar, tanto para bailarinos quanto para os técnicos, o efeito de chover em cena 

aberta, sem dúvida causa certo impacto. Mas fora este elemento cênico e os 

movimentos bem controlados dos bailarinos, a coreografia de Roseli Rodrigues não 

apresentava nada de mais substancial, em termos de contribuição artística para a 

companhia.  Mas agregava o sucesso e repercussão enquanto estratégias de 

sobrevivência. 

Porque O Segundo Sopro havia agradado muito, a diretoria do Teatro a 

escolhera para abrir a temporada de 2000 (JORNAL O ESTADO DO PARANÁ, 

9/11/2000). Havia o gosto pessoal e o gosto do público, mas nunca uma análise crítica 

da programação.  A peça foi reproduzida inúmeras vezes e em programas variados: 

acompanhou Treze Gestos de um corpo (Olga Roriz /93); Ao Luar, de Tíndaro 

Silvano, entre outros.  

A mídia paranaense noticiou o sucesso alcançado em São Paulo (JORNAL 

GAZETA DO POVO, 5/6/2001). Mas Inês Bogéa, crítica do jornal Folha de São Paulo 

(04/06/01), sugeriu a falta de qualidade do trabalho de Roseli Rodrigues. Bogéa ainda 

comentou que a diversidade na escolha de coreógrafos poderia ser uma virtude para 

as companhias públicas, dando espaço a vários nomes.  

No Paraná, Enio Puccini, jornalista do Espaço 2 do Jornal do Estado, em 

matéria de 10 de maio de 2000, confessa que não é crítico ou expert no assunto, mas 

diz que sentiu orgulho do Balé Guaíra e em função disso tece vários comentários 

sobre a coreografia de Roseli Rodrigues, inclusive comparando-a ao “Sopro da Vida, 

Sopro da arte”. A crítica em dança raramente existiu nos jornais curitibanos, o que não 

cooperou em nada para uma reflexão séria sobre a qualidade da dança, as escolhas 

coreográficas e dos profissionais, e com a distribuição das verbas públicas para a 

área.  

Suzana convida a Companhia Chamecki-Lerner para coreografar. Nem tudo 

que se tem se usa, é a criação com proposta efetivamente contemporânea dentro de 

um espetáculo que era composto por outros trabalhos e intitulado como 

Contemporâneos Brasileiros. Andréa Lerner, além da competência, possuía 

reconhecimento internacional e era também filha do então governador Jaime Lerner. A 

companhia volta a fazer turnê pelo Brasil depois de 15 anos. Com apoio da Embratel, 

 



 55

via Lei Rouanet, estiveram em Porto Alegre, São Caetano, Corumbá, Campo grande, 

Rio de Janeiro, Salvador, Recife, João Pessoa, Aracaju, Maceió, São Luiz, Belém e 

Joinville. 

Depois desta turnê, uma nova versão de O Grande Circo Místico é 

coreografada por Luís Arrieta, para a qual Edu Lobo e Chico Buarque revisaram as 

músicas e Rosa Magalhães assinou os figurinos e cenários. Dani Lima assinou as 

coreografias aéreas e o BTG voltou a fazer sucesso em turnê nacional, conforme 

noticiado pela mídia e pelo Teatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Programa do espetáculo “O Grande Circo Místico”, 2001/2002. 

 

FIGURA 4 – “O GRANDE CIRCO MÍSTICO” 

 

Mas esta segunda versão apresentou uma qualidade artística da coreografia 

de solo questionável, se comparada à suntuosidade dos seus figurinos, adereços e 

cenário. Os princípios reinantes da corte reapareciam. Foram gastos R$ 1.343.000,00 

através da Lei Rouanet com patrocínio da Embratel, Copel e Sanepar (empresas do 

estado), Eletrobrás, BRDE e Concessionária Caminhos do Paraná, e mais R$ 

261.000,00 com recursos do próprio Teatro. Isso quer dizer, nem os custos do Guaíra 

foram poupados para quem sabe, serem aplicados em uma outra política de ação (a 

exemplo do que aconteceu no convênio com a TAP para o BTG ir a Portugal). 

  Gastar R$ 1.604.000,00 em uma única produção de balé, em um Paraná que 

só investiu em uma dança para poucos, e que permite que um só diretor possa ter o 

direito de impressionar, deve ser repensado. Como poder avaliar a competência de 

uns e de outros sem sequer haver uma concorrência por meio de editais? E porque só 
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alguns poucos artistas, os escolhidos, recebem quantias altíssimas por sua mão de 

obra sem critérios artísticos definidos por políticas públicas de estado? Porque a 

manutenção do estilo absolutista de escolhas que privilegia o gosto pessoal? Como 

justificar a manutenção, ou pior, replicação das mesmas idéias a tão alto custo?  

Na troca de governo de Jaime Lerner para Roberto Requião, Suzana encontra 

uma direção que questiona a sua solicitação de aumento e o seu já alto salário. E é 

Carla Reinecke (que dirigia o Guaíra 2, Cia de Dança), a convidada a assumir o BTG 

em 2003. Ela mantém as apresentações de O Segundo Sopro e O Grande Circo 

Místico, devido ao sucesso das duas obras e aos compromissos anteriormente 

agendados. 

Em 2004, com a comemoração de 35 anos do BTG, Carla remonta Pastorale 

(Milko Sparemblek) e Exultate Jubilate (Vasco Wellenkamp), com a participação da 

Orquestra Sinfônica do Paraná. Duas coreografias marcos do crescimento artístico da 

companhia segundo a concepção da nova diretora.  

Em junho, a companhia estreou dois trabalhos de Henrique Rodovalho (diretor 

e coreógrafo do Grupo Quasar), que compunham o mesmo espetáculo: Espaços I e 

Espaços II; O ano de 2004 é encerrado com  O Quebra-Nozes, coreografado por 

Carla Reinecke. Um projeto aprovado pela Lei Rouanet e patrocinado pela Kraft 

Foods Brasil (R$ 250 mil) e pela Bosch (cota no mesmo valor). Com este espetáculo, 

os alunos da Escola voltaram a participar das atividades artísticas do BTG. Dela 

participaram 30 alunos e houve o apoio da Escola de Dança (JORNAL GAZETA DO 

POVO, 10/12/2004). 

Conforme palavras da atual Diretora do Teatro Guaíra, Nitis Jacon: “a 

demanda das escolas públicas e organizações beneficentes tem sido muito grande”, o 

que significa que há público para coreografias como o Quebra-Nozes”. O que confirma 

que sempre houve ambiente para a apresentação da dança clássica em Curitiba, 

como esta dissertação cuidou de salientar ao expor o continuado investimento da 

máquina administrativa neste tipo de dança e pelas características do ambiente como 

justifica Dawkins (1999, p. 111): “É verdade que o sucesso relativo da sobrevivência 

de um meme vai depender criticamente do clima social e biológico no qual ele se 

encontra, e este clima vai certamente ser influenciado pela composição da 

população.”   
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Fonte: Jornal Gazeta do Povo, 10/12/2004. 

 

FIGURA 5 – “GISELLE” 
 

Mas outras danças mostraram ter público, com ou sem incentivo. Os 

bailarinos do BTG que foram reprovados na audição promovida pela então diretora 

Suzana Braga, e que possuíam cargos efetivos de bailarinos pelo regime de trabalho 

estatutário desde 1992 encontraram uma saída por entre os corredores do Guaíra. 

 

 

1.3.3  Guaíra 2  - Companhia de Dança 
 

A esses ex - bailarinos do BTG foi dada a chance de escolher outra função 

para desempenhar no teatro: professores de dança na Escola, assumir algum posto 

técnico no setor de Cenotécnica, etc., o que permite a Lei do Estatutário. O modo 

como tudo aconteceu lhes gerou insegurança e a não aceitação em parar de dançar 

mesmo tendo sido retirados da companhia. O sistema não previra, mesmo mantendo 

um ambiente no qual se acreditava que a carreira de um bailarino deveria estar 

restrita a um limite de idade, que outros diretores poderiam não querer trabalhar com 

bailarinos mesmo antes deles atingirem este suposto limite. Ou previram, mas se 

eximiram de propor qualquer medida que criasse cargos no serviço público destinados 
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a outro tipo de projeto artístico em dança.   

E deixaram de reavaliar esses artistas (como nos primeiros anos), ou 

reavaliaram e não tomaram providência levando os bailarinos a se considerarem 

técnica e artisticamente sempre aptos a qualquer proposta artística ou linguagem 

corporal. Ou será que imaginavam que tudo permaneceria, ou melhor, duraria para 

sempre?  Pode ser que o sistema replicador da idéia de que eram os melhores tenha 

cegado a todos, tornando qualquer outra imagem acerca de si mesmos, invisível. A 

melhor companhia, a única emissária do Paraná, vocábulos próprios para forjar uma 

imagem específica. Vocábulos, que tratados neste trabalho como estratégia de 

sobrevivência, não serviram para a permanência no ambiente aparentemente 

propício. 

O filósofo e historiador da filosofia e da ciência, Michel Serres aborda a 

cegueira que pode nos assolar pelos credos imutáveis: “Sim, um certo número de 

performances ou ações, de condutas ou pensamentos contemporâneos repetem, 

quase sem mudança, modos de pensamento ou de conduta extremamente arcaicos. 

Somos antigos na maior parte de nossas ações e pensamentos. Essa história 

mediante cortes ou revoluções, a mais repetitiva de todas, entre nós, informa que não 

vemos nem sequer nossos próprios arcaísmos” (SERRES, 1999, p.181). 

O BTG certamente criou uma imagem de segurança que só foi ameaçada 

pela perda de competitividade salarial e pela morte de Trincheiras. A idéia de 

“inclusão”, como desenvolvida no BTG, reflete a análise de Bauman sobre tribo, 

considerada o modelo mais condizente com a inclusão. Pertencer a uma tribo pode 

ser tão abrangente e totalizante, “que torna todas as alternativas invisíveis e, portanto 

inexistentes....Nela, não há questionamentos dos membros participantes, que devem 

seguir “as normas afixadas”  e que “não inclui a possibilidade da vida fora da tribo, de 

modo que ela está livre de opções existenciais” (2000, p. 164).  

Mas, pensando bem, por que um bailarino deveria se sujeitar a qualquer outra 

função se havia sido contratado, ao prestar concurso púbico, para uma função 

específica? Deveria aceitar assumir uma outra apenas para não perder o tempo de 

serviço já prestado, em termos de aposentadoria e, com isso, toda a segurança que 

até aqui era a grande justificativa para se ter uma companhia estatal? Devia concordar 

com a instituição que o assegurava, mas que agora o afastava de sua condição 
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primeira, que era a de ser bailarino? 

A ambivalência aparece aqui novamente na questão serviço 

público/segurança x artista. Como poder ter condições de alterar algum cast ou 

romper com uma cadeia de repetições se não é possível alterar nenhum elemento 

componente do sistema, e que não prevê, (a não ser deslocando-o de função ou 

mandando-o embora), certa rotatividade? Como manter o artista sem a essência da 

criação que, para Bauman, é também descobrir e “significa sempre quebrar uma 

regra; seguir a regra é mera rotina, mais do mesmo – não um ato de criação” (2001, p. 

237). O funcionalismo público rege em sentido oposto no modo como enquadra as 

artes. A repetição das normas diariamente, a não possibilidade de transgressão, a 

subordinação ao sistema, a assinatura do livro ponto que não pode sequer ser 

alterado, pois gera insegurança, e a impossibilidade de reflexão e mudança: não às  

trocas adaptativas.  

O modo de fazer as coisas, por ter deixado de ser planejado pelos órgãos 

responsáveis e por todos os inseridos no ambiente, levou a acreditar que a única 

companhia de dança profissional do Paraná jamais seria atingida pelas intempéries da 

natureza. Conforme sugere Leão (2004, p.113), ao analisar a sobrevivência das idéias 

em determinado ambiente: “se tudo está sempre submetido ao fluxo permanente das 

trocas que contaminam, também o valor intrínseco se transforma, ao longo do tempo. 

Afinal, no reino do vivo, nada escapa à ação do tempo”.   
Ou, como coloca Bauman (2000, p. 73): “Ficou evidente demais que não 

podemos esperar como no passado que, uma vez tecidas segundo as normas, as 

redes se conservem firmes e sólidas, bastando reparos ocasionais”. 

O projeto outrora sólido, e agora em ameaça, obrigou a reajustes e só restou 

a tentativa de experimentar. Antes disso, havia os componentes da agora 

fragmentada tribo, que foram abandonados à sua própria sorte. E foi nesse contexto 

que resolveram criar o G2 (nome escolhido pelos próprios bailarinos), no final de 

1999. O início de suas atividades se deu em fevereiro de 2000.  

É o primeiro momento em que se permite uma experimentação na dança do 

Guaíra fora dos moldes até então pré-estabelecidos de segurança e de estética. Que 

surgiu pela própria necessidade de ajustes provocados por um sobressalto, mas não 

por planejamento, reflexão ou opção consciente. 
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Para dirigí-los, convidam Carla Reinecke que estava como professora na 

Escola. Carla parte do pressuposto de que é necessário ampliar o repertório de 

movimento dos integrantes da nova companhia para prepará-la para novos caminhos. 

Convida, então, uma das professoras de dança contemporânea da Escola e da 

Faculdade de Artes do Paraná, Marila Velloso. Em meados de 2001, outra professora, 

Rosemeri Rocha, também da Escola e da FAP, assume as aulas da companhia G2. 

Estes, mesmo tendo dançado bailados modernos ou contemporâneos no BTG, não 

faziam aulas de outras técnicas dentro da companhia, a não ser esporadicamente. 

Como eles haviam sido reprovados no clássico pelo próprio sistema clássico 

em que estavam debruçados, que outro caminho tomar? Na escolha dos primeiros 

coreógrafos convidados houve uma preocupação em trazer artistas que 

desenvolvessem pesquisa de movimento, e que viessem não só para criar, mas 

também para partilhar seus processos de aula e pesquisa. Processo e pesquisa 

surgindo como estratégia de sobrevivência. 

Tuca Pinheiro e Adriana Grecchi, artistas pesquisadores da dança, pisam pela 

primeira vez no terreno que precisava ser ainda muito bem irrigado para receber a 

semente. Era o início de uma nova possibilidade para todos... bailarinos, governo, 

mídia, sociedade e para uma nova idéia de mercado de trabalho, até então ainda 

restringida pelas noções arraigadas da dança clássica realizada no Guaíra, com um 

limite de idade. 

Ao término do primeiro ano, as manchetes exibiam o ineditismo da proposta. 

O público curitibano não estava acostumado a relacionar certas palavras à dança, e a 

mídia impressa tinha agora como inovar seu próprio repertório de vocábulos. 

  
O G2, longe da rigidez estética do passado (JORNAL GAZETA MERCANTIL, 

21/11/00)/ Grupo explora improvisação (JORNAL DO ESTADO, 24/11/00), o que para 

uma companhia oficial representava um feito; 

 

 Conversa de peito aberto (G2 faz coreografia do silêncio e do despojamento 

no palco... (JORNAL GAZETA DO POVO, 4/11/00); 

 

A maturidade aplicada à dança – G2 retorna ao Guairinha com repertório 
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informal (JORNAL GAZETA MERCANTIL, 21/11/00); 

 

Nova vida para um corpo maduro – a dança deixa de ser apresentada de 

maneira tão plástica e formal (JORNAL GAZETA MERCANTIL, 8/11/2001). 

 

As mudanças no desempenho técnico dos bailarinos do G2 foram aparecendo 

com o passar do tempo. Os próprios bailarinos, que no início tinham certa dúvida 

sobre outras linguagens (há que se considerar que não se transforma um olhar 

estético em pouco tempo e que deve haver uma profunda disponibilidade para tanto), 

começaram a vislumbrar possibilidades. E resolveram criar um trabalho por conta 

própria. Iniciativa que partiu deles mesmos, de modo participativo. O coletivo foi se 

estabelecendo por parâmetros co-evolutivos para a criação. 

Por muito tempo, não puderam agir por conta própria, em função do material 

escolhido para ser dançado e do modo de reprodução das coreografias. Você olha e 

copia. Não há espaço para a reflexão, para a opção. Não se questiona a escolha de 

um coreógrafo por um determinado solista...mas se ressente, e se disputa. A 

hierarquia implícita nas divisões entre primeiro bailarino, solista e corpo de baile, por 

exemplo, por si só criavam padrões de funcionamento que os afastavam da 

formulação de certas questões, o que, segundo Bauman, é extremamente perigoso: 

“ao passo que responder o tipo errado de questões com freqüência ajuda a desviar os 

olhos das questões realmente importantes” (1998, p. 11). 

Até mesmo a platéia, nos idos de 1700, se posicionava de forma hierárquica, 

conforme a distribuição da sociedade imperial russa – “os aristocratas se sentavam 

nos camarotes, os oficiais da guarda na primeira fila e os estudantes nos balcões mais 

distantes”. O balé foi, por muito tempo, um dos poucos lugares que serviam a este tipo 

de ritual, para que se pudesse “desfrutar ocasionalmente da presença paternalista do 

imperador” (CANTON, 1994, p. 71). Mas nas salas do BTG (como em muitas outras 

salas de companhias dispostas sobre o império da hierarquia), as distrações e 

pequenos domínios de poder eram disputados pelos “donos do espelho”. Regras que 

foram sendo estipuladas com fundamento nas mesmas noções de 1700. E que, por 

uma questão de praxe, não são explicadas aos novatos até para que se criem climas 

perturbados e perturbadores. Cabia ao novato descobrir que os primeiros lugares, o 

 



 62

centro, a frente do espelho, assim como estar posicionado na primeira fila de um 

corpo de baile, era a medida de importância e a moeda de valor do ambiente.  

Dominados pela influência de uns sobre os outros, como fazer para conseguir pensar 

nas questões substanciais (sobre o que faziam), nas relações humanas, políticas e 

sociais do todo? Um tipo de preocupação que foi alimentada, replicada, por alguns 

diretores. Não propiciando uma estrutura a favor do “pensar”. 

O labor do pensamento ficava restrito às questões estritamente técnicas e aos 

modelos impostos por estas técnicas; em driblar o que não é passível de mudança, 

driblar a vontade de questionar, sugerir, ou transformar. O G2 acabou propiciando 

este espaço e é natural que isso também tenha conturbado o ambiente novo por um 

tempo. Muitas opções de uma só vez. E ainda com a expectativa vinculada ao modelo 

anterior; por tanto tempo trancafiados pelos muros de uma suposta segurança, de 

uma estética única imposta como correta, pelo fato de serem os únicos dentro de uma 

aparente estabilidade que isto pode gerar. E esses eram justamente os conceitos a 

serem descartados primeiramente.   

Constatava-se uma “crise de valores” que costumeiramente é vista como um 

problema que ninguém quer tomar para si em nossa sociedade, sempre eximida de 

responsabilidades e justificada pela tolerância. Essa crise, que aparece de uma 

multiplicidade de valores e que vai exigir “julgamento e escolha”  e que nada mais é, 

segundo Bauman (2000, p.154), que o único lugar onde a liberdade, a autonomia, a 

responsabilidade por si mesmo e o juízo, podem crescer e amadurecer. O que não 

ocorre necessariamente nesta mesma ordem.  Mas, sem a crise, não haverá chances.  

O G2 se torna com isso a possibilidade de rendição de um sistema precário e 

fragilizado pelas verdades absolutas. Com essa mesma concepção de “crise de valor”, 

exposta por Bauman, se poderia questionar agora as justificativas que ficaram de 

plantão por todos esses anos a rebater o estado de “ambigüidade, ambivalência,...”, 

sempre visto como “ameaçador do bem-estar social e da prosperidade individual”. O 

G2 revelava não só uma “crise de valores”, mas também uma “crise cultural”.   

Talvez por isso, Suzana Braga os tenha proibido de circular pelo espaço dos 

bailarinos do BTG, vistos como da “corte”, e que poderiam correr o risco de serem 

contaminados pela crise dos mais maduros. Sempre, portanto que ocorresse um “mau 

funcionamento” ou o risco de implantação de uma idéia nova ou diferente, se optaria 
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pela manutenção de padrões, pela limitação da liberdade de escolher. Pyper (2003, p. 

9): “Para que se mantenha identidade e continuidade, qualquer organismo ou pool-

genético deve ser capaz de filtrar os intrusos desagradáveis”. 

Durante os quatro anos de sua existência ocorreram mudanças na qualidade 

da movimentação dos bailarinos... mas algo ainda não se desprendeu da rocha firme 

e sólida da segurança. Intrigante observar que o movimento pode até alterar sua 

tessitura, mas a transformação dos conceitos não caminha na mesma velocidade. 

Vieram encilhados em uma armadura e isso, hoje, ainda continua repercutindo no 

trabalho do G2.  

O G2 necessita de investimento e da atenção necessária até para que se 

transforme em uma companhia legalmente existente. Há que se dar tempo para as 

transformações que ainda estão por vir. Afinal, é necessário se tornar responsável 

pelo que se cativa, ou melhor, pelo que se estabelece e contrata. É co-

responsabilidade do estado, da sociedade e da mídia. 

As companhias que surgiram de suas matrizes, como a Companhia 2 do Balé 

da Cidade de São Paulo (criada por Ivonice Satie, em 1998) e o G2 são a prova de 

que os feudos podem derrubar seus muros. E não se pode deixar de refletir sobre 

alguns conceitos que, como decretos, insistem em se manter. Como entender que a 

criação artística não está subjugada ao gosto da maioria e que se render a 

comparações ou a necessidade de obtenção de resultados, não diz respeito às Artes? 

Do primeiro espetáculo, no primeiro semestre de 2000, que partiu das 

coreografias de Adriana Grecchi  Instável Sonata, e Pare!pense!faça alguma coisa!..”, 

de Tuca Pinheiro, o G2 fez trabalhos com criação coletiva ou de alguns de seus 

bailarinos tendo sido também dirigido por Rosemeri Rocha, Carla Reinecke, Júlio 

Motta, Marila Velloso e Pedro Pires. 

De lá para cá, o G2 veio dilatando o tempo de pesquisa, como o fez com Tuca 

Pinheiro, com quem trabalhou por 04 meses para chegar com “Solilóquio” aos palcos. 

Uma boa opção para o grupo, que pode realmente se utilizar da estrutura que possui 

junto ao estado, e da história que lhe dá subsídios para a mudança, dando tempo para 

uma idéia ser cultivada. Por que não utilizar um ou dois anos para desenvolver uma 

criação com a estrutura que possuem? Uma companhia estatal seria o ambiente mais 

que propício para se desenvolver pesquisa sem pressa pela infra-estrutura que 
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possui. 

Carla Reinecke, quando assume o BTG em 2004, permanece dirigindo o G2. 

Natural que esta situação arriscasse levar as duas companhias para uma mesma 

trilha. O que não seria coerente para o G2. Afinal, a esta altura ou o G2 envereda de 

vez para o lado de uma pesquisa particular ou corre o risco de acabar sem muitas 

distinções com o BTG: “uma existência combina com identidade, adaptabilidade e 

continuidade...” (PYPER, 2003, p. 6). Senão, para que serviria a separação entre as 

companhias? Poderiam se juntar novamente todos em um mesmo estúdio.  

Manter as particularidades de cada organismo é fundamental na perspectiva 

evolutiva. Segundo Britto (2003, p. 59):  

 
Sempre que as correlações entre os diversos designs das coisas resultarem na expansão de 
suas respectivas singularidades, produzindo assim uma nova conjuntura propícia para a 
continuidade da propagação dos nexos de sentido já articulados até ali, impulsionando-os a 
estabelecer outras articulações geradoras de novas estruturas de sentido, então se configura 
a instauração de um processo evolutivo.  
 

As diferenças talvez de técnica ou físicas, que um dia fez a direção anterior 

eliminá-los, não serve mais como justificativa para que eles não estejam no estúdio do 

andar superior. Os bailarinos do G2 tiveram que se adaptar a outros parâmetros de 

movimento, o que os alçou a uma posição mais privilegiada como bailarinos. Hoje, já 

não reproduzem tão somente. São capazes de contribuir criativamente com qualquer 

coreógrafo e, provavelmente, questionariam regras de cima para baixo, como por 

muito tempo foram acostumados. Como diz Larissa Jedyn, do Jornal Gazeta Mercantil 

(15/6/01): “No lugar de simples intérpretes, potenciais criadores. Ficam de fora as 

fórmulas conhecidas, o virtuosismo da dança, a perfeição dos movimentos”. 

Tanto a criação do G2, quanto a de um cargo de direção para esta 

companhia, precisam ainda ser oficialmente consolidados. Quem sabe, venha a surgir 

uma outra forma de organização, uma cooperativa, na qual, com responsabilidade e 

direcionamento, se consolide um novo tipo de pensamento em dança. A existência de 

um grupo de artistas da dança, sem limite de idade, merece mesmo ser bancada pelo 

Estado (se o mesmo for entendido como mediador  dos anseios da comunidade). 
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CAPÍTULO II – A ESCOLA DE DANÇA: DO AMBIENTE DE 
FORMAÇÃO AO MERCADO PROFISSIONAL 

 

 

“Criar (e também descobrir) significa sempre quebrar uma regra; seguir a regra é mera 

rotina, mais do mesmo – não um ato de criação”. 

Zygmunt Bauman 

 

Desde que Luís XIV, em 1661, solicitou a Pierre Beauchamp que codificasse 

uma técnica para o balé, escolas e mais escolas foram fundadas. A começar pela 

Ópera de Paris (1670), criada pelo próprio Luís XIV, já havia uma preocupação com a 

“interpretação virtuosística dos dançarinos individuais”58 e também porque o balé 

tornara-se um código em si mesmo mensageiro, ou melhor, replicador das crenças e 

comportamentos de Luís XIV; e da estética de sua corte que, através de uma escola, 

reproduziu um modelo padrão, que influenciou continentes. Modelos de Estado e 

governos se perpetuando pela criação de um modelo artístico.  

O Curso de Ballet do Guaíra, hoje Escola de Dança, não foi uma exceção à 

regra dos modelos financiados pelo Estado. A Escola de Dança do Centro Cultural 

Teatro Guaíra, desde sua criação, veio cumprindo sua função na formação de 

bailarinos clássicos e, ao longo dos anos, se consolidou como uma das melhores 

escolas de dança do país. Passou por transformações em sua estrutura de ensino e 

regulamentar. De Curso de Ballet passou a Escola de Danças Clássicas da Fundação 

Teatro Guaíra, quando obteve a regulamentação para tornar-se profissionalizante em 

nível de segundo grau, em 199159.  

A Coordenadora do Curso, em 1969 (ano de criação do Corpo de Baile 

permanente), Yara de Cunto, transforma a estrutura do Curso e agrega aulas de 

História da Dança e Música. Em 1973, sob a coordenação do concertista Auri Luiz 

Guarnieri, também acontecem mudanças no currículo e no aumento da carga horária, 
                                                 
58 Canton (1994, p. 61). 
59 A implantação do 2º. Grau, com o Curso Específico para a parte de Formação Especial das habilitações Técnico 
em Recreação Coreográfica Infanto-Juvenil e Bailarino para Corpo de Baile, foi aprovado pelo Parecer no. 520/91 – 
DESG/SEED (cd.fls.07 e 08). A habilitação teve autorização pela resolução no. 2459/91 (cf.fl.06) por dois anos. 
Houveram prazos iniciais prorrogados por Resoluções Secretariais, mas  o Reconhecimento Oficial da habilitação 
Bailarino para Corpo de baile – Ensino Médio-Profissionalizante veio pela Resolução no. 902/98. (Dados colhidos 
por relatórios da Escola de Dança do Centro Cultural Teatro Guaíra). 
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passando as aulas de apenas duas ou três vezes por semana para aulas diárias.  

Auri enfatizava a seriedade do balé como profissão e se queixava do 

entendimento das mães de que balé era só para passos graciosos e formas perfeitas 

de corpo. Quase 20 anos depois, a preocupação era a mesma que a de Tereza 

Padron. Havia ainda uma interpretação equivocada do que era a profissão de 

bailarino. Mantinham-se a crença e o comportamento. Dawkins (1991, p. 11) comenta 

sobre o que está envolvido ao se ter crença ou fé em algo:  

 
Se você tem fé, é estatisticamente esmagador que elas sejam iguais a fé dos seus pais e 
avós. Nenhuma dúvida que catedrais que sobem rapidamente para os céus, músicas 
comoventes, moving stories e parábolas, ajudam um pouco. Mas de longe a mais importante 
variável que determina sua religião é o acidente do nascimento. As convicções que você tão 
apaixonadamente acredita, seriam completamente diferentes, e largamente contraditórias, 
convicções estabelecidas, apenas se você tivesse acontecido de nascer em um lugar 
diferente. Epidemologia, não evidência.    
 

 

Dennet (1998, p. 381) reforça a importância das condições locais como co-

definidoras de crenças e comportamentos: 

 
O porto seguro de que todos os memes dependem é a mente humana, mas ela mesma é um 
artefato criado quando os memes reestruturam um cérebro humano para torná-lo um habitat 
melhor para memes. As alamedas de entrada e saída são modificadas para se adequar às 
condições locais reforçadas por vários mecanismos artificiais que aumentam a fidelidade e a 
prolixidade da replicação: mentes chinesas diferem drasticamente de mentes francesas, e 
mentes cultas diferem de mentes incultas. 
 

 

Ao que Cavalli-Sforza & Cavalli-Sforza (2002, p.368) complementam, ao 

pontuar as regras criadas pela sociedade, como mantenedoras de determinadas 

condições do ambiente, que propiciam a transmissão de comportamentos dos pais:  

 
A transmissão fenotípica – o ensinamento ou aprendizado direto – não é a única forma de os 
pais ou outros parentes influenciarem os filhos, de maneira geral, os descendentes. O meio 
em que vive também é sujeito a um processo de transmissão. As classes sociais podem ser 
extremamente transmitidas; a transmissão de castas permite poucas ou nenhuma exceção. O 
dinheiro e o nível social, as amizades, os gostos e muitas outras escolhas são todas 
herdadas (culturalmente). Mesmo que exista alguma base biológica para, digamos, a 
hereditariedade do gosto ou de alguma capacidade de funcionar em grupo, a sociedade criou 
regras que tendem a manter as crenças em condições parecidas com a dos pais. É possível, 
portanto, a existência de uma transmissão cultural do “ambiente” em que vivemos: esse 
conjunto residual de causas que, juntamente com os genes, determinam o fenótipo das 
crianças e são incluídas na categoria Ambiente. 
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Vinte anos depois, o ambiente ainda se aproximava bastante daquele do início 

quando da criação da Escola. 

O Teatro promoveu cursos de aperfeiçoamento técnico - pedagógico para os 

professores da Escola, por algumas vezes, como em 79, com o maitre de balé Eric 

Cavalcanti, que visava uma unidade de ensino e estilo. Na coordenação, desde 1976, 

estava Liane Essenfelder C. M. Frank. Os professores eram: Débora Arzua, Ceci 

Chaves, Marlene Tourinho, Liane Frank, Jocy Feijó, Dora Paula Soares, Vera Maciel e 

Anton Garcez, segundo a matéria do Jornal Gazeta do Povo, de 22/02/79. O objetivo 

era manter o nível da escola entre as melhores do Brasil. Estudavam a implantação 

de novas disciplinas como a dança moderna, Danças de Caráter e Anatomia Aplicada 

à Dança. 

No período da coordenação de Liane, a supervisora e professora Ceci Chaves 

(ex-bailarina do Corpo de baile), revisou e formalizou os conteúdos programáticos, 

instituindo critérios de avaliação mensais e trimestrais. E também as nomenclaturas 

que organizam os níveis de ensino da Escola foram adotadas aí: Preparatório, Básico 

I, Básico II, Intermediário I, Intermediário II, Adiantado I, Adiantado II e considerando 

um ano a mais para aperfeiçoamento junto ao Corpo de Baile. Posteriormente, em 

1981, este último ano passa a ser denominado de Aperfeiçoamento, ficando na 

própria Escola. Até porque alguns diretores da companhia oficial poderiam não aceitar 

o estágio de alunas. A formação agora durava oito anos.    

A dança moderna acabou sendo implantada em 1980, com a vinda da 

professora Eva Shul. Eva foi um nome importante que, com suas duas aulas 

semanais, solidificou uma formação durante os dez anos em que esteve na Escola. 

Nomes atuantes atualmente na dança da cidade foram seus alunos60.  

Eva, que havia trabalhado com Alwin Nikolais e Murray Louis, em Nova York, 

mantinha um aquecimento no chão e centro axial, com diferentes seqüências, criadas 

geralmente nos locomotores. Ministrava ainda aulas de improvisação. Um repertório 

diferenciado começou a aparecer nos espetáculos e mostras da Escola com as 

coreografias de Eva Shul. 

O Guaíra estabelece um convênio com o Centro de Estudos do Norte do 

                                                 
60 Pela primeira turma de Eva passaram Débora de Lara, Marila Velloso e Rosimara Viol (professoras da FAP e da 
EDTG). Cinthia Kunifas (criadora-intérprete, selecionada pelo Rumos Dança de 2003), também foi aluna e bailarina 
de Eva Shul). 
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Paraná, em 1982, que pretendia levar o ensino da dança clássica para outras cidades 

do Paraná. A Escola era responsável pela supervisão técnica através da aluna já 

formada, Fátima Victor. A Escola Municipal de Dança de Londrina e o Balézinho da 

Cidade (grupo amador) foram frutos deste convênio, encerrado em 1985. A direção da 

Escola e do Balé da Cidade de Londrina, é de Leonardo Ramos.  

A criação do Projeto Pré-profissional, em 1983, que tinha por objetivo inicial 

ser um “grupo de alunos que formam um pequeno Corpo de Baile amador, com a 

finalidade de divulgar a dança, principalmente no interior”,  foi uma iniciativa de Carla 

Reinecke61 . 

O Projeto, que existe até hoje, propiciou a experiência de palco para muitos 

alunos e viajou por todo o interior paranaense e pelo Brasil durante estes mais de 20 

anos. E foi por muito tempo a referência da dança no interior do estado. Aqui uma 

imagem se solidifica a nível estadual. Com a aparição dos festivais nacionais, entrou 

neste circuito de competição e obteve inúmeras premiações. No âmbito da Escola, o 

Teatro Guaíra também vinculou sua imagem à da Dança na esfera nacional. No ano 

de 1987, recebeu três prêmios no V Festival de Joinville (JORNAL CORREIO DE 

NOTÍCIAS, 17/8/87). As premiações têm sido inúmeras, há vários anos, e incluem 

participação em diversos festivais e mostras nacionais e em 2004, internacionais.  A 

mídia curitibana sempre divulgou os prêmios recebidos. Trata-se de assunto que é 

considerado de importância tanto na Escola quanto na mídia que tem demonstrado 

gostar de “vender esta idéia”.  O meme dos festivais competitivos, lançado em 1968 

pela direção do Guaíra, acabou sobrevivendo nas participações da Escola, em 

festivais competitivos.  

A Escola implantou aulas de improvisação (1988) uma vez por semana, além 

das duas aulas de moderno, e um projeto denominado “Improvisando eu crio”, que 

anualmente constrói trabalhos com improvisos das crianças e também funciona como 

laboratório para a pesquisa de movimento de alguns espetáculos de final ano. 

A carga horária de dança moderna de duas vezes frente às aulas diárias de 

dança clássica nem sempre rendeu o que poderia. Como a dança moderna se inseria 

e continua sendo inserida no quarto ano da escola (nível do Intermediário I), a 

aplicação dos conteúdos como o uso dos pés e pernas na posição paralela, uso de 
                                                 
61 Bailarina carioca que dançou no BTG, foi professora da Escola, coordenou a EDTG por dez anos, e é a atual 
Diretora do BTG e do G2. 
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diferentes dinâmicas e qualidades de movimento, inclinações do tronco, etc., tornam-

se mais difíceis de serem adaptadas ao corpo que, a esta altura, já se modelou aos 

parâmetros técnicos do clássico repetido diariamente. Normalmente um maior tônus 

muscular construído para o controle da dança clássica e, muitas vezes, o uso 

excessivo de força para a realização dos movimentos, bloqueia a flexibilização e 

apreensão dos conceitos da dança ministrada hoje como contemporânea. Em função 

disso, às aulas de uma vez por semana de improvisação (desde o primeiro ano), 

foram acrescidos princípios técnicos da dança contemporânea, o que acaba não 

revertendo o quadro em detrimento do pouco tempo e do contexto onde se inserem. 

No Intermediário I, quando estão ingressando na adolescência, as crianças 

que entraram com 7 ou 8 anos, já aprenderam “direitinho” os conceitos e noções que 

sublinham a técnica clássica, mesmo  que ainda não a reproduzam com perfeição. Até 

porque é uma técnica onde poucos possuem o design exigido para a cópia ideal. 

Dawkins (1991, p 5):  “O vírus do DNA e o vírus do computador se espalham 

pela mesma razão: um ambiente existe no qual há uma maquinaria toda preparada 

para duplicar e espraiá-los ao redor e para obedecer instruções que o vírus incorpora.” 

E aponta a mente como um “paraíso para a replicação” sugerindo a credulidade de 

uma criança como mais propícia para ser parasitada ou subvertida citando duas 

qualidades que um vírus necessita: “ Primeiro, a prontidão para replicar informação 

precisamente, talvez com alguns erros, e que serão subseqüentemente reproduzidos 

precisamente; e segundo, uma prontidão para obedecer as instruções codificadas nas 

informações, então replicadas”62. Dawkins confirma que a maioria das crianças segue 

a religião dos pais, também pelo contexto apropriado. 

Como a companhia oficial, a Escola não escapou das dificuldades políticas e 

financeiras do estado. O Jornal Gazeta do Povo publica uma matéria (23/11/92), às 

vésperas do espetáculo de final de ano “La Butique Fantasque” (música de Rossini e 

coreografia dos professores da Escola), explicitando o temor por parte do corpo 

docente em ser esquecido no espaço que havia sido ocupado pela escola, desde 

1987, no bairro do Tarumã. 

O espaço físico era bem maior já que a sede no Centro, não comportava mais 

o crescimento da Escola e das necessidades do próprio Teatro. Falta de comunicação 

                                                 
62 Dawkins (1991, p. 6). 
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e atenção para com a Escola fez com que professores e coordenação se 

manifestassem. Débora Arzua Tadra, comentava que era “importante compreender 

que a escola é uma das únicas possibilidades de acesso de crianças de todas as 

classes sociais á profissão de bailarino, uma vez que ela possui um caráter público e 

a taxa de inscrição é pequena em comparação às demais escolas particulares”. 

Argumentação esta usada aqui para justificar a necessidade de apoio do estado para 

a Escola, mas que não é levada em consideração quando a própria Escola é 

questionada pelo alto número de reprovações e desistências. 

O ator Oswaldo Loureiro, então superintendente do Teatro no governo de 

Roberto Requião, foi procurado pela redação e acalmou os ânimos informando que a 

pretensão era dar continuidade à Escola, justificando que os alunos “muitas vezes são 

chamados para completar o Balé Guaíra. Não há nenhum plano de desvinculá-lo do 

Teatro Guaíra”, encerrou. O que estava relacionado ao comentário de Trincheiras, que 

por falta de opção profissional, tinha de usar os alunos da EDTG. Era o mesmo 

período.   

Poderia não haver planos de desvincular a escola do teatro, porém o que não 

havia mesmo era um plano de ação para a Escola ou para qualquer outro corpo 

estável. Com exceção do início dos tempos, quando havia o projeto de implantação da 

escola para a criação da companhia e para fazer sucesso nacional e internacional, 

esse tipo de projeto deixou de existir. Depois disso, os governantes não propuseram 

nenhuma idéia nem empreenderam nenhum planejamento consciente para atender as 

necessidades da dança como área de conhecimento. 

Ceci Chaves, na mesma entrevista, considera a escola como uma das 

melhores do país e lembra que alguns dos formados estavam “fazendo bonito lá fora”. 

Denunciava a falta de carinho, pois “afinal, aqui nós estamos preparando as grandes 

bailarinas e bailarinos do estado e do país”.  A escola completava em 92, seus 36 

anos. 

Muitas das idéias e noções desenvolvidas na companhia tiveram sua rede 

replicadora na Escola, por meio dos vários bailarinos do BTG que passaram a ensinar 

lá. Onze desses ex-bailarinos passaram pela escola ou permanecem lá ensinando. Ao 

mesmo tempo em que, principalmente no início da criação da companhia, a maioria 

dos bailarinos eram ex-alunos da escola. Como na segunda audição, início da década 
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de setenta, quando oito alunos foram aprovados. 

Em 94, Débora Arzua Tadra, assume a coordenação:  

 
A implementação de técnicas gerenciais modernas, tais como a gerência participativa, tem 
proporcionado ao corpo docente um espaço para que fosse desenvolvido seu potencial 
criativo, surgindo então o Grupo Juvenil, o Projeto Bailarina além de outros com participação 
efetiva junto à comunidade, como o Projeto Dança Escola. Nestes quarenta anos, graças aos 
competentes profissionais que formaram o dia-a-dia da Escola de Danças Clássicas, tem sido 
possível manter-se fiel aos seus objetivos, de se formar bailarinos de alta qualidade; fornecer 
cultura e formação aos seus alunos bailarinos; levar à comunidade elementos de cultura; e 
produzir espetáculos que propiciem momentos de lazer e diversão (JORNAL GAZETA DO 
POVO, 6/12/96). 
 

 

A apreciação da arte da dança foi em alguns períodos confundida com a 

oportunidade dos novos-ricos (burguesia) de se projetarem junto à aristocracia. 

Desfiles de roupas e jóias faziam parte desta ostentação nos teatros, e o balé, por ser 

considerado propriedade do czar (1735), servia para divertir, entreter e distrair com a 

pompa, a crise social instituída (CANTON, 1994, p.72).  

Alguns objetivos da Escola (considerada a esta altura, profissionalizante), 

apresentam um modelo de pensamento onde a dança ainda era entendida como lazer 

e diversão e para manter a alta qualidade dos bailarinos clássicos.  Foi esse 

entendimento que levou a Escola a continuar participando dos festivais competitivos 

(ainda em 2004), tendo os seus prêmios como um objetivo a ser alcançado. Portanto, 

investiu basicamente seus esforços na idéia da alta qualidade e por isso, a 

necessidade de competições e de manter o status de ser a melhor. A ênfase na 

técnica, que pode ser um modo de redesenhar designs  através da repetição, acaba 

distorcida em sua função, e deixa de, até pela intencionalidade com que é utilizada, de 

servir como meio e, portanto, ser instrumento da liberdade para a criação.  

Problema semelhante aparece também na realidade de muitos músicos e do 

ensino em conservatórios de música. Horas e horas são gastas e por muitos anos, 

basicamente para lapidar a técnica e o virtuosismo dos solistas. Que, ao chegar ao 

mercado de trabalho, se deparam com as raras vagas distribuídas pelo mundo, e com 

as frustrações geradas por um ensino que não previu a libertação da técnica para o 

vôo da autonomia da criação. Para criar e produzir por conta própria, o jovem artista 

deve ser estimulado a refletir e pensar, coisa que os métodos, por já terem todas as 

 



 72

respostas consideradas corretas para o alcance do sucesso, não permitem. Na 

educação prevista para a dependência dos moldes pré-estabelecidos, está implícita a 

aceitação do comando do mestre influente, que possui aquele valor intrínseco ditado 

pela escola ou conservatório (o nome já diz), ou método/técnica. Mestre que é, na 

vida adulta e profissional, a figura do diretor ou do regente. Se isso tudo tem um lado 

bom, de domínio da técnica, acaba com a perda da possibilidade de criação, fim para 

o qual deveria servir a técnica. E anos primorosos da juventude vão sendo 

encaminhados para o matadouro dos coletivos artísticos, que naturalmente vivam sob 

esta júdice. Métodos e técnicas podem ser perfeitamente ensinados baseados em 

outros conceitos de replicação. O grande impasse é que costumeiramente os 

professores são os artistas que já aprenderam com as mordaças da reprodução sem 

reflexão. 

”Estudantes exibem técnicas de dança” é a manchete do Espaço 2 do Jornal 

do Estado, em 14 de junho de 99, e reflete a lição aprendida nos festivais da década 

de 60 em diante. 

As alunas adiantadas, que geralmente entram para o Projeto Pré-Profissional, 

ficam absortas por muitas e muitas horas na busca pela perfeição técnica e na 

reprodução de coreografias para apresentação em festivais e mostras de todo Brasil. 

Nessa fase, a atenção desses alunos já é completamente voltada para estas questões 

e sobra muito pouco interesse nas aulas de dança contemporânea, que ficam 

prejudicadas pelas faltas, quase sempre justificadas pelas participações em festivais e 

ensaios. O ambiente e o design dos corpos não se deixam mais contaminar. A 

imunidade contra a infecção de fora demonstra a força do replicador novamente. 

Como diz Dennet (1998, p. 380): “Não é por acaso que os memes que se replicam 

tendem a ser bons para nós, não para a nossa saúde biológica (...), mas  para aquilo 

que prezamos. E jamais esqueça do ponto crucial: os fatos sobre o que prezamos  - 

nossos valores mais altos – são eles mesmos produtos dos memes que espalhamos 

com tanto sucesso”. 

Em 1996, a dança da Escola comemorava 40 anos. Haviam 19 professores e 

oito pianistas. O problema com o imóvel do Tarumã continuava, já que por ser 

alugado pela Secretaria da Cultura, não havia interesse em investir em reformas. Um 

mutirão, que partiu da iniciativa de professores da Escola, pintou as dependências do 
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barracão que, muitas vezes, dependeu do auxílio dos pais na manutenção, uma vez 

que algumas vezes não contava sequer com papel higiênico ou mesmo cafezinho. 

Nem forro tinha. Tendinites foram causadas em função do frio e do precário 

aquecimento  conseguido com alguns aquecedores domésticos, insuficientes para 

aquecer a musculatura dos bailarinos. A Escola, mesmo sob estas condições, 

continuou. 

Durante a coordenação de Débora Tadra foram criados projetos que visavam 

levar a cultura e a dança às escolas de ensino regular. O Projeto pedagógico Dança 

Escola e o Projeto Dança Masculina, de 1997, com ex-meninos de rua, que chegou a 

ter 18 rapazes, viajam até o Rio Grande do Sul (JORNAL O ESTADO DO PARANÁ, 

30/08/97). O Projeto arejou as relações entre a escola  e a comunidade e por isso 

mesmo se espraiou. 

A coordenação da Escola passa pelas mãos da professora Priscila 

Codognone Ferreira, que substitui a coordenadora Débora Tadra, quando esta 

assumiu a Direção artística, em 2001. Depois disso, em meados de 2003, assume 

Rosane Gonçalves, sendo esta a primeira vez que um professor de dança 

contemporânea entra para a coordenação.  

Rosane propõe duas linhas de trabalho: instrumentalizar os professores (a 

maioria de dança clássica) para a criação e a investigação aplicadas também na 

dança clássica; e oportunizar a dança para um maior número de pessoas, buscando 

trazer um conceito de que a Escola não deveria apenas formar o bailarino (com o 

perfil apenas de ocupar o mercado de trabalho das companhias), mas sim formar o 

profissional da dança e avançar rumo ao intérprete-criador. Pretendia, como conta em 

entrevista 63, acabar com a política de exclusão, considerando o grande número de 

alunos reprovados que desistem em função dos rígidos critérios de avaliação da 

dança clássica, que aqui é considerada a única linguagem para formar o “Técnico em 

Dança/ Bailarino Profissional (nomenclatura também restrita e instituída finalmente 

pela Resolução no. 2503/04, de 14 de julho de 2004, da Secretaria de Estado da 

Educação).  

Esta Resolução autoriza o funcionamento e credenciamento do Centro 

Estadual de Educação Profissional de Dança Teatro Guaíra, para ofertar o curso 

                                                 
63 Entrevista concedida à autora em 28 de janeiro de 2005. 

 



 74

técnico. O que poderá alterar nome da Escola para Centro de Educação, a partir de 

2005. 

Com isso se formaliza definitivamente o curso técnico com duração de três 

anos (Adiantado I, Adiantado II e Aperfeiçoamento). O que significa que o Curso Livre 

(de Preparatório a Intermediário II), é um curso que deve preparar para o Curso 

Técnico, e, portanto ser repensado, já que um aluno pode perfeitamente receber um 

certificado ao término de curso, ao final do Intermediário II. Ele é um curso que, por si 

só deve prever uma formação também diferenciada e única, sem continuar a ser 

entendido como apenas a primeira etapa de um curso de preparação para a formação 

do bailarino clássico. E a dança clássica deveria ser questionada pelo modo como é 

aplicada, e como linguagem de primazia e privilégios, pois vem impossibilitando o 

acesso da maioria dos alunos, já que além de um teste de aptidão para a entrada 

(aquele implantado em 1956 e que, apesar de reformulado, permanece com o mesmo 

objetivo), elimina, reprova e perde a grande maioria dos alunos também por 

trancamento ou desistência. 

Abaixo segue uma tabela que mostra os números de formandos ao longo dos 

últimos anos. Normalmente, a Escola possui anualmente entre 250 e 350 alunos. O 

que faz o quadro abaixo parecer  excludente para uma Escola pública de dança. 

 

QUADRO 1 -  NÚMERO DE FORMANDOS DA ESCOLA DE DANÇA 

 
ANO NÚMERO/FORMANDOS 
1983 02 
1991 06 
1994 03 
1995 08 
1996 05 
1997 05 
1999 08 
2000 07 
2001 03 
2004 06 
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QUADRO 2 – DADOS RELATIVOS AOS ANOS 1990, 1991, 1994, 1996 E 1997 DOS 

NÍVEIS PREPARATÓRIOS, BÁSICOS E INTERMEDIÁRIOS 

 
ANOS TURMA ALUNOS APROVADOS REPROVADOS DESISTENTES E 

TRANCAMENTO 
Intermediário 

IA 13 05 04 04 
1990 Intermediário 

IB 16 09 _ 07 

1991 Intermediário 
IA 19 10 03 06 

Intermediário 
I 19 13 06  

Intermediário II 09 02 07  
Formandos 03    

Preparatório D 11 06 05  
Preparatório E 11 07 04  
Preparatório F 11 05 06  
Preparatório G 19 09 10  

Básico IC 10 04 06  
Básico IIC 13 05 08  

Intermediário 
IA 20 13 07  

Intermediário 
IB 07 04 03  

1994 

Formandos 08    
Preparatório B 09 05 04  
Preparatório C 10 05 05  
Preparatório D 05 04 01  
Preparatório E 05 04 01  
Preparatório F 08 05 03  

Básico IA 14 08 06  
Básico IIA 07 02 05  

Intermediário 
IA 11 08 03  

1996 

Formandos 05    
Preparatório C 06 05 01  
Preparatório D 06 03 03  
Preparatório E 08 06 02  
Intermediário 

IA 11 10 01  

Intermediário 
IB 12 04 08  

1997 

Formandos 05    
Legenda: 
 
NIVEL PREPARATÓRIO (corresponde o primeiro ano) 
NÍVEL BÁSICO I (corresponde ao segundo ano) 
NÍVEL BÁSICO II (Corresponde  ao terceiro ano) 
NÍVEL INTERMEDIÁRIO I (corresponde ao quarto ano) 
NÍVEL INTERMEDIÁRIO II (corresponde ao quinto ano) 

 

Para o ano de 2005, houveram 340 inscritos para os testes de aptidão. Cento 
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e setenta foram aprovados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Revista Guaíra, 1999,  

 

FIGURA 6 – ESCOLA DE DANÇAS CLÁSSICAS DO TEATRO GUAÍRA EM “O 

CONTO DO QUEBRA-NOZES” 

 

A Coordenadora Rosane Gonçalves também implanta um aumento na grade 

horária de dança contemporânea para três vezes por semana. A iniciativa de 

aprimoramento pedagógico para que todos os professores passassem a trabalhar 

com a criação e investigação deságua em uma não aceitação de Rosane por parte de 

alguns professores e funcionários, que a leva a sair do cargo, no final de 2004. 

Outro motivo que, segundo ela, dificultou o trabalho na coordenação, foi a 

tentativa de valorização do trabalho em equipe e não a valorização apenas do 

indivíduo que, diz ela, era o costume na Escola.   

Muitas vezes, em toda a Instituição, foi a vontade de algumas pessoas 

(normalmente em detrimento dos cargos de confiança) que determinou os percursos 

das atitudes. E não o direcionamento feito pela importância das idéias. E que 

acabaram se valendo daquele “valor intrínseco” nunca alterado por nenhuma 
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circulação ou contaminação do ambiente. Afinal este havia sido o padrão aprendido 

para a sobrevivência. Até porque projetos, normalmente surgem como idéias de 

alguém. Porém, a falta de rotatividade, durante muitos anos, tanto nos projetos quanto 

em cargos de confiança, como o de Coordenação da Escola, estão entre os pontos 

que colaboraram para o entendimento de que o projeto é de quem o dirige, e não do 

todo. Isso por que na maioria das vezes, as pessoas já vêm reproduzindo os padrões 

de influência, como diz Pyper (2003, p.7): “...protegidos por firmes filtros da 

contaminação memética externa.”   O Estado, como se voltou apenas para as 

questões legais do funcionalismo e manteve também a sua prática sempre repetitiva, 

sem reflexão, nunca mais olhou e tomou a posição de mediador entre as ações 

políticas e a comunidade. E era e é nesse ambiente que a Escola está inserida. 

Sem dúvida, sempre faltou um projeto da Escola idealizado do todo para as 

partes, com uma reformulação de conceitos e conteúdo. Uma construção feita junto, e 

com o apoio do governo, para implantação. Até para a criação de cargos, se 

necessário. 

Em matéria de 11 de maio 1992, a coordenação justifica o pequeno número 

de alunos formados na Escola de Danças “pelo fato de que um ensino de qualidade 

precisa ser mais personalizado e cita profissionais bem-sucedidos que passam por ali, 

como Carolina Loyola, que dança numa companhia canadense; e Manoel Francisco, 

que desenvolve carreira na Suíça”. 

A perpetuação dos testes de aptidão de 1956, e das bancas de avaliação; a 

idéia de que uma Escola pública como a de Danças do CCTG, deve mesmo continuar 

formando apenas seis ou sete alunos, (quando não são apenas um ou dois, e que 

necessitam de uma média de oito anos para se formar; e que isso se justifica, em 

decorrência do competitivo mercado de trabalho de bailarino, merece considerações. 

No caso, mercado no sentido de entrada em companhias profissionais, o que é 

bastante restritivo ao se considerar a dança enquanto área de conhecimento, e o que 

depende das crenças e comportamentos aplicados no ensino da dança. 

Pontos a serem considerados para uma possível elaboração de políticas 

públicas para a dança em uma escola pública: 

1) o número de alunos que entram, o número de alunos que se formam e o 

número que efetivamente vai estabelecer carreira na dança com uma visão tão restrita 
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de mercado, e necessitando de tantos anos para se “formar”; 

2) o número de vagas reais que existem na companhia do BTG (2), no G2 

(12), vagas já ocupadas e sem nenhum projeto político para alteração do quadro; 

3) o número de pessoas existentes em Curitiba e mesmo no Paraná, que 

poderiam ser aceitas, ou melhor, ter acesso à Escola como meio de aprendizado da 

dança; 

4) o aumento do mercado de trabalho, que geraria o aumento do número de 

pessoas envolvidas com a dança no Estado e, assim por diante, caso tivessem uma 

formação voltada para o criador, pensador e multiplicador extinguindo a visão da 

formação do técnico (que geralmente acaba sendo criado para a dependência do 

sistema, de uma instituição, de um convite ou de uma audição);  

5) a responsabilidade do governo de aplicar as verbas públicas com maior 

abrangência, abarcando um maior número de pessoas e fazendo valer a idéia de que 

as artes são prioridade para a cultura de um povo, o que depende da demanda da 

sociedade, do ambiente propício... e o que necessita ainda ser estimulado. 

Os assuntos dentro da Escola têm ficado na esfera dos burocráticos e das 

resistências pessoais, tendo sido contaminadas as esferas política, administrativa e 

artística, umas pelas outras.  

Um reforço para a idéia de replicação sob o júdice da “transmissão 

conformista”: onde um indivíduo observa e aceita o que vem de uma pessoa que 

possua prestígio (AUNGER, 2002, p. 48), que possua um “valor intrínseco”64. Com 

isso, ele deixa de estabelecer uma reflexão e fazer um julgamento prévio se aquilo lhe 

é condizente ou não, se há uma relação de custo-benefício ou não, simplesmente 

acatando a idéia.   

A “transmissão conformista” fundamentou uma realidade hoje presente na 

dança realizada pelo Guaíra, que não aceita alternativa para seu modus operandi. 

Parece que “todas as alternativas são, devem ser e se revelarão piores se 

experimentadas na prática” (BAUMAN, 2000, p. 12).  O diagnóstico de apatia na 

Escola se deve à apatia política prevista por Bauman em uma política que “louva e 

promove o conformismo”.  Segundo Blackmore (1996, p. 6):  

 
                                                 
64 Leão (2004, p. 112) menciona que “o valor de uma informação é decorrente das relações que estabelece com 
outras no mundo onde elas existem, e não decorrente de algum valor intrínseco”. 
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Está, portanto re-assegurado, por aprender de muitos experimentos da psicologia social, que 
as pessoas estão mais para adotar idéias dentre aquelas percebidas como amigáveis e 
atrativas.  (..) Prevê  que as pessoas devem agir de forma a beneficiar o espalhar de seus 
memes mesmo com certo custo para si mesmas. Nós estamos familiarizados com compra de 
informação e de compra de um modo de entrar  na cabeça  das pessoas com o propósito de 
vender produtos, mas esta teoria prevê que  pessoas irão pagar simplesmente para espalhar 
os  memes que seguram – porque os memes e, outras coisas sendo iguais, simplesmente 
devem manter uma melhor chance de serem propagados. 
 

Com a saída de Rosane da coordenação, pela primeira vez, a direção do 

Teatro solicita que se levante três nomes para a composição de uma lista tríplice. 

Iniciativa inédita e que apresenta uma pitada democrática em meio à imposição dos 

últimos cinqüenta anos.  

A professora Jocy Feijó assume a coordenação a partir de 2005. 

 

2.1 ESPETÁCULOS DA ESCOLA – POSSIBILIDADE DE 
CONTAMINAÇÃO?  
  

Em 1995, a Escola, sob a coordenação de Débora Arzua Tadra, inaugura uma 

nova fase na roteirização de seus espetáculos de final de ano. Quer contar outras 

histórias, não só baseadas nos clássicos contos europeus, e cria um roteiro próprio, 

do professor George Sada (ator e diretor), chamando um professor para costurar as 

coreografias de uma equipe de professores/coreógrafos, que iriam trabalhar em 

conjunto.  

 “Dançando nossa história” é o nome da peça que retratava fatos históricos 

importantes do Brasil. “As sapatilhas se renderam aos episódios da História do Brasil”, 

tinha um cunho também didático e essa opção tinha a ver com o fato da Escola ter 

estado cada vez mais se aproximando da comunidade, apresentando-se em parques, 

escolas públicas, terminais de ônibus (JORNAL GAZETA DO POVO, 17/11/95). 

O Conto do Quebra – Nozes, em 1999, também inovou pela releitura a que se 

propôs do Balé “O Quebra Nozes”, baseado no conto “Der Nussknaccer und der 

Mausekönig”, de E. T. Hoffman, com tradução de Rodrigo Galleano. A direção das 

professoras Rosemeri Rocha  e Sabrina Ortolan, propôs outra linguagem para as 

coreografias. 

Em 2000, durante a divulgação do espetáculo “O Palácio do Príncipe Dragão”, 

com roteiro de George Sada e direção de Marila Velloso, a mídia divulga matéria 
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intitulada “Miscelânea experimental” (JORNAL GAZETA DO POVO, 20/10/2000). A 

direção do espetáculo entra em contato com o editorial do Caderno G, solicita o 

comparecimento de um crítico de dança para assistir ao espetáculo, por considerar 

dúbia a conotação da palavra “miscelânea” e a falta de responsabilidade da redação 

em divulgar algo que não foi visto, mas apenas subentendido por um release  da 

assessoria de imprensa do Guaíra. 

A matéria diz ser interessante a mistura de influências orientais com  balé 

clássico e dança contemporânea (JORNAL GAZETA DO POVO, 20/10/2000). Mas 

divulga o trabalho como miscelânea no título, o que também pode levar ao 

entendimento de confusão ou amontoamento65. A redação é questionada por só 

divulgar e nunca comparecer para produzir uma crítica sobre qualquer produção em 

dança, diferenciando a dança do tratamento que era dado ao teatro. O jornalista 

Rodrigo Browne explica que a única pessoa com formação em dança, a mais indicada 

para solucionar isto, está locada em outra área do jornal (política ou esporte), e 

acrescenta que também acha importante que alguém com este perfil pudesse fazer 

parte do Caderno G.  

Em 29/10/2000, O Caderno G divulga um texto da jornalista Maria Fernanda 

Gonçalves, intitulado Dança do amanhã, na coluna Opinião. A partir daí, Maria 

Fernanda passa a cobrir a dança como nunca antes havia sido feito, a não ser no 

período entre 1971 e 1973, com a coluna Arabesque, de Liane Frank, aos domingos, 

no Jornal do Estado. 

Maria Fernanda diz que o trabalho foi ousado e maduro, uma inovação no 

repertório apresentado pela escola ao longo dos 44 anos. “A inovação esteve 

presente também no processo criativo das coreografias.” Que foi construída por meio 

de improvisações realizadas com todos os alunos da escola, considerados co-

criadores. 

 “Canto cantos deste Canto”, a peça de 2001, é criada em função de um 

mapeamento da história e dos valores peculiares do curitibano, com entrevista e 

pesquisa entre os alunos66. A trilha, composta apenas por compositores curitibanos, foi 

                                                 
65 Novo dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (2 ed. São Paulo: Nova Fronteira, 1996, p.1141). 
66 Com roteiro de George Sada e figurino de Eduardo Giacomini, contou com a criação de uma escultura de 300 
metros de extensão do artista plástico Marco de Curitiba. Marco utilizou a técnica de ferro revestido com plástico 
acrílico, dispondo 18 figuras da  bilheteria até a platéia, como um fio condutor, levando os curitibanos ao encontro 
de sua cultura (Jornal Folha do Paraná, 19/10/2001). 
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lançada no 1º CD gravado pela Escola, que teve o patrocínio da empresa 

Ethicompany, com produção musical de Sérgio Izidoro. 

 “Alice no Brasil das Maravilhas”, espetáculo de 2004, com roteiro de Orlando 

Conceição e Débora de Lara, que também assinou a direção, inspirou-se na reflexão 

e cidadania para sua criação baseando-se na obra de Lewis Carrol, “ Aventuras de 

Alice no País das Maravilhas”.  

Estes espetáculos de encerramento do ano letivo da escola modificaram um 

pouco as estruturas de composição das coreografias, aproximando o trabalho de 

temas mais relacionados ao mundo contemporâneo, propondo a reflexão e a 

integração das técnicas ensinadas na Escola. 

Oportunizaram espaço para os alunos participarem criativamente no processo, 

o que nunca havia sido possível com os repertórios clássicos. Naturalmente, esses 

espetáculos não surtiram efeito suficiente para modificar conteúdos. Mas, sem dúvida, 

foram inovações no contexto da própria cidade e na realidade dos pais e alunos 

acostumados a assistir, em sua maioria, montagens e roteiros clássicos. 

 

 

2.2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - UM MUNDO DE FAZ DE CONTA 
OU O DESMANCHE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
 

Para se entender o atual contexto da Dança que engloba a falta de cargos de 

bailarinos, a ausência de concursos públicos para bailarinos e professores na EDTG, 

nove anos sem promoções nem aumentos salariais, é necessário entender  um pouco 

do histórico das leis que iniciaram esta situação. 

Em 1988, a Constituição veio arrumar o serviço público, que, na época, 

possuía dois regimes de trabalho: estatutário e celetista. A nova Lei determinava que 

num prazo de 18 meses se instituísse apenas um regime de serviço, eliminando a 

possibilidade do segundo. A escolha poderia ser para estatutário, celetista, ou 

qualquer outro que viesse a ser criado. Era assim eliminada a diferença também nos 

modos de contratação. Bom paralelo a ser estabelecido com a imunidade das noções 

da dança clássica, arte escolhida para representar, o governo e o povo paranaense. 

O BTG possuía 4 bailarinos principais, 5 solistas, 16 no corpo de baile, 
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totalizando 25 empregos de bailarinos, e não de cargos. O prazo de 18 meses para  

regulamentação jurídica se estendeu para mais de 36 meses, e em dezembro de 1992 

instituiu-se, pela Lei 10219/92, em Diário Oficial de 21/12/92, um único regime político: 

estatutário.  E o fez por transformação, assim como a União e todos os estados da 

União fizeram. Transformaram os 25 empregos de bailarinos em cargos públicos. 

Porém, só os que eram ocupados naquela data: 1992. Como citado anteriormente, a 

companhia já havia tido 53 bailarinos, que foram se aposentando, saindo, assumindo 

outras funções no estado, com o passar do tempo, naturalmente. E foi por isso que 

houve a redução no número de cargos para os bailarinos, bem como para os músicos 

da Orquestra Sinfônica do Paraná. 

Os outros empregos, aqueles que existiam antes da data de transformação 

para cargos, mas que não tinham ninguém ocupando a vaga, sumiram do quadro, 

gerando a situação atual: redução do número de cargos para o serviço público. 

Quanto às contratações, os empregos, enquanto pelo regime de trabalho de celetista, 

davam margem para a contratação por tempo determinado de serviço, e por isso, uma 

aparente autonomia, por poder ser demitido com mais facilidade, o funcionário que 

não trabalhasse a contento. E porque, com um emprego vago, se poderia contratar 

imediatamente outra pessoa. Havia maior flexibilidade para contratar funcionários. 

Com a transformação de empregos em cargos, agora sob o regime estatutário, o 

processo para demitir funcionários, se tornou mais complexo: apenas por falta grave e 

tendo o funcionário direito de ampla defesa, podendo inclusive se instalar a abertura 

de um processo. Isso, de certa forma, inibiu o estado, conferindo uma estabilidade 

excepcional para o funcionário, ao mesmo tempo em que enrijecendo a máquina 

administrativa. 

Como a legislação não permite a troca de cargos, em função do Concurso 

Público, a reestruturação se deu pela Lei 13666, que reclassificou os cargos públicos 

para que os mesmos se tornassem mais genéricos. Exemplo: caso o bailarino se 

machucasse poderia mudar de função. O estado, sob este ponto de vista, se torna 

mais “generoso”.  

Embora o espírito desta lei seja bom, permitiu uma generalização de funções, 

tendo criado por exemplo, a função de Agente de Execução para várias funções 

análogas, como a do bailarino, que perdeu a particularidade e as suas especificidades 

 



 83

dentro do quadro geral. Mas por que não criaram mais cargos de bailarinos, ou 

músicos? 

Veio agregar-se a isso, a Lei de Responsabilidade Fiscal, lei complementar, 

número 101, de 2000, que estabeleceu limite para despesas com pessoal sendo que, 

caso este limite viesse a ser extrapolado, a própria Lei determinaria também que se 

voltasse ao número, verba limite, estabelecido anteriormente. 

Como o Estado sempre trabalhou no limite das receitas correntes, isso 

inviabilizou a abertura de novos concursos públicos, a única alternativa legal para a 

contratação de novos bailarinos e professores. A criação de cargos estava ainda 

vinculada a outras medidas que não só a abertura do concurso. 

Para se haver um concurso público, é necessário que os cargos existam, e 

para criá-los, deve ser prevista a renda necessária na Lei de Diretrizes orçamentárias 

anual, o que torna imprescindível a iniciativa do chefe do poder executivo, o Exmo. Sr 

governador do Estado. 

Todavia, para que isso ocorra, é preciso entender Cultura e as Artes como 

prioridade. Várias vezes já o foi (conforme apresentado anteriormente), mas por 

interesses particulares e não por um entendimento da importância para o coletivo. 

O estado compreende como prioridade a questão da segurança pública e, 

talvez, da educação. A cultura, salvo alguns raros momentos na historia, ainda não 

teve este privilégio, ou melhor, direito. É igualmente importante que a demanda venha 

da comunidade, da base, e que para tanto se crie esta demanda ainda se comparada 

à educação. 

Para amenizar o problema da falta de cargos de bailarinos para que se 

pudesse manter o trabalho da companhia, foram dados cargos em comissão para 

bailarinos, músicos e professores, enquanto se estaria pensando em uma solução 

permanente. Infelizmente, não existe na administração pública da União, um meio de 

se efetivar outro modo, a não ser priorizando a questão. A legislação atual não 

permite estes reajustes. 

O governo paranaense acabou bancando esta medida mesmo sendo ilegal, já 

que cargos em comissão (que são para funções de direção e assessoramento) não 

podem ser utilizados para cargos de execução (caso típico de bailarinos e músicos). È 

um mecanismo, que prevê relativa segurança se comparado a outro modo bastante 

 



 84

comum de pagamento: o cachê, mas que também é ilusório (neste sistema), e... 

ilegal. 

Apesar deste mecanismo se repetir em outros órgãos (olhando bem, talvez 

possa ser encontrado um cargo de comissão dado a algum funcionário do xerox), a 

pessoa do Sr Governador Roberto Requião, a pessoa da Secretária de Cultura Vera 

Mussi e todos os bailarinos e músicos contratados nestas condições (cargos em 

comissão), foram processados pelo advogado Cid Campello, que entrou com ação no 

início de 2004. Cid Campello processou igualmente a diretora do BTG, Carla 

Reinecke, que na verdade possui um cargo de direção, portanto comissionado, o que 

não configura uma ilegalidade. 

Nestas condições, a Secretaria de Cultura não quis mais contratar nenhum 

artista ou professor. A companhia, que possuía 26 bailarinos contratados desta forma, 

se encontra com apenas 21, agora em 2005, já que cinco saíram por questões 

pessoais e não poderão mais ser repostos. A legislação atual não contemplou o fato 

mais natural do mundo, o da passagem do tempo e das transformações que ela 

acarreta.  

Este espírito está por desmanchar a estrutura dos estados. Hoje, já são nove 

anos sem reajustes de salário para os funcionários públicos estaduais que, além de 

tudo, vivem sem nenhuma perspectiva de carreira ou incentivo ao crescimento. 

 São as leis da União e do governo de Estado. Somente modificando estas 

leis poderíamos alterar o quadro que tende a se arrastar até o final deste já previsível 

desmanche.  

Não fica difícil entender o que aconteceu com a dança do Guaíra ao longo do 

tempo. Ao retirar a venda através da qual nos acostumamos e fomos ensinados a 

olhar para o mundo, nos sobrou a crueza da realidade na qual estamos inseridos. 

Provavelmente, foi por escolhas dignas de teatros imperiais russos que chegamos 

onde estamos hoje. Pela falta de elaboração e planejamento, e distribuição 

equilibrada das verbas públicas.  

Analisando a situação do G2 e do BTG concomitantemente, se chega a uma 

observação que: 

Atualmente, a companhia que existe de fato e de direito é o BTG, que foi 

criado legalmente em 1969. Só que nela, os únicos bailarinos existentes, que não 
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possuem funções fantasmas, são atualmente doze. Dos doze, um trabalha na 

sonoplastia, dois na Escola, um no Setor de Preservação e Memória e oito no 

departamento de dança, nas funções de maitres, ensaiadores ou em licença, sendo 

que apenas três exercem a função de bailarino. Estes três bailarinos, como já prevê a 

história e o tempo, poderão a qualquer momento se aposentar ou se retirar para 

outras funções. 

E o G2? É o lugar onde estão locados o maior número de bailarinos efetivos 

do quadro do TG. O G2 possui onze cargos de bailarinos. 

Porém, o G2, enquanto aguarda a análise e aprovação do novo regulamento 

do CCTG pelo governador, não existe oficialmente. Sua existência é como se costuma 

chamar no serviço publico, de oficiosa, desde 2000. Apenas com o novo regulamento 

ele passará a existir oficialmente como o BTG.  

Resumo da ópera? O BTG existe, mas não tem bailarinos com cargos efetivos 

para sua proposta e o G2 não está criado oficialmente ainda, não possui cargo de 

direção efetivado, mas é onde estão locados os bailarinos que existem no serviço 

público estadual. 

Quanto aos professores da escola, que em 1992 foram implantados no 

serviço público como professores de 2º. Grau e 3º. Grau, num total de treze sendo 

que alguns prestaram concurso público com a exigência de formação de nível 

superior, tiveram seus cargos de professores de 2º. e 3º. Graus, transformados em 

Instrutores Artísticos pela mesma Lei 13666, de 2002, dos Agentes de Execução. Lei 

que transformou o quadro geral em quadro próprio do Poder Executivo. Uma situação 

perversa, pois não computou mais esses professores como professores, excluindo-os 

do quadro de ensino superior implantado em 2003. Os professores entraram com 

ação para que se assegurem de seus direitos, que tramita pelo judiciário desde 2004. 

Um exemplo que ilustra a precária condição do estado em sua estrutura 

administrativa é o caso ocorrido com os professores de Dança da Faculdade de Artes 

do Paraná. Mesmo que alguns deles tenham entrado via concurso público, foram 

deletados do sistema (dos computadores), em fevereiro de 1998, e dos, até então, 

supostos cargos. 

Sem nenhum aviso prévio ou comunicação, os professores ficaram sabendo 

simplesmente porque não receberam mais os vencimentos. O estado entendeu que 
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havia um acúmulo de cargos, o que não era verdade, e resolveu o assunto 

arrancando os servidores do quadro. Prejudicando, inclusive, os alunos que ficaram 

sem aulas. A ação impetrada pelos professores foi ganha em 2004 e inclui uma 

indenização que, possivelmente, será recebida via precatórios do estado. Os 

professores poderão ainda escolher entre os cargos, já que tiveram de prestar 

concurso público para a FAP neste meio tempo, e possuem agora, com o ganho da 

causa, os três cargos propriamente imaginados pelo estado em 1998. 

 

QUADRO 3 – NÚMERO DE EMPREGOS, CARGOS E SALÁRIOS DO BTG 

ANO NÚMERO/BAILARINOS SALÁRIO* 
1969 10 R$ 665,60 
1972 11  
1976 21  
1977 30  
1979  R$ 1.144,00 a R$ 1.947,40 
1980 36 R$ 1.261,00 a R$ 3.432,00 
1982 47  
1983 46  
1990 38  
1992 Transformação de 

empregos para cargos 
públicos 

R$ 449,80 a R$ 1.947,40 

1993 29  
1999 30  
2004 26  
2005 21 R$ 1.441,13 a R$ 2.569,57** 

Fonte: Dados obtidos nas reportagens dos jornais pesquisados. 
Legenda: 
* Baseado nos valores dos salários mínimos de cada período e convertidos pela tabela encontrada no 
site www.mte.gov.br: 
** Os salários atuais são compostos da seguinte maneira: 

1) Vencimento efetivo do cargo 
2) Adicional por tempo de serviço 
3) Adicional por assiduidade 
4) Abono provisório 
5) Gratificação-espetáculos (20% da base do salário) 
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CAPÍTULO III - AS NOVAS CONFIGURAÇÕES NO AMBIENTE CURITIBANO 
 

 

“Somos os únicos dentre os animais a prever o nosso fim. Somos 

também os únicos dentre os animais a poder dizer antes de morrer: “Sim, é por 

isso que valeu a pena viver”. 

Richard Dawkins 

 

Curitiba também sedia, desde 1984, os Cursos de Bacharelado e Licenciatura 

em Dança e Teatro. A idéia de criação dos cursos de graduação partiu do 

Superintendente do Guaíra, Oraci Gemba, e o perfil e a grade curricular do Curso de 

Dança foram idealizados por Carla Reinecke, então coordenadora da Escola de 

Dança. Até 1993, o Curso de Dança funcionou através de um convênio entre a 

Fundação Teatro Guaíra e a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (que, com a 

instituição desses dois cursos, se tornou Pontifícia). Ao Estado cabia o pagamento de 

docentes e a manutenção do Curso, ficando a Universidade responsável pelas 

questões acadêmicas e diplomas. 

Dez anos depois (1993), quando a PUC-PR abre mão dos Cursos de Dança e 

Teatro, os mesmos acabam sendo transferidos para a Faculdade de Artes do Paraná, 

onde estão sediados até hoje. Essa mudança de “endereço” ocorreu em 1994 e trouxe 

à dança a proximidade com os outros cursos de Artes da FAP, e, ao mesmo tempo, 

significou a perda do espaço físico para as aulas práticas de Dança e Teatro, já que a 

FAP não tinha a infra-estrutura necessária para receber tais cursos. O Curso passou 

por uma primeira alteração curricular em 1994, seguida de outra entre 2002 e 2004, 

que está para ser aprovada e implantada em breve.  

Outra instituição de ensino superior, a Universidade Federal do Paraná, 

mantém, desde 1981, o grupo de dança moderna Téssera Companhia de Dança, 

dirigido por Rafael Pacheco (que também foi aluno de Eva Shul). A produção de 

dança da cidade ficava, até há bem pouco tempo, de modo geral, restrita a essas 

instituições e às academias particulares. Foram poucas as produções de grupos 

independentes, havendo esporadicamente algumas também realizadas através da Lei 
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de Incentivo Municipal à Cultura67, lei esta que não prevê continuidade. 

A Fundação Cultural de Curitiba (FCC)68, criada em 1973, promoveu o Festival 

de Ginástica e Dança até 200469, que como explicita o nome, mistura duas áreas 

distintas e é elaborado e realizado pela Secretaria de Esporte e Lazer de Curitiba.  

Até início de 2003, este era o único evento promovido pela FCC na área da 

dança. Também foram aplicadas oficinas de dança pelos oito núcleos regionais de 

Curitiba.  A partir de junho de 2003, a Fundação Cultural de Curitiba implantou o 

Centro de Estudos do Movimento na centenária Casa Hoffman, antiga loja de 

tecelagem situada no Centro Histórico da cidade, no Largo da Ordem.  

Com curadoria de Andréa Lerner e Rosane Chamecki70, este Centro de 

Estudos foi visitado por profissionais da área da dança e movimento do Brasil e 

exterior.  

Ainda no ano de 2003, a FCC lançou um Edital Público para grupos de dança, 

teatro, música e artes plásticas: o “Residência Rebouças”, edital que subsidia por um 

ano projetos selecionados, que devem estabelecer suas sedes no Bairro Rebouças.  

É vinculado à Prefeitura e visa revitalizar este bairro. Com estas iniciativas, a 

prefeitura passa a propor também políticas na área da dança, através de sua 

Fundação Cultural, e, portanto, a propiciar uma nova realidade para a cidade.  

Partindo de iniciativas particulares, surgiram em 2001, em Curitiba, o “Fest - 

Dança de Curitiba”, que prepara agora sua terceira edição, é promovido pela 

Araucária Produções Artísticas e tem curadoria do bailarino do BTG, Wanderley 

Lopes. E também o Encontro das Novas Dramaturgias do Corpo, elaborado por 

Christine Greiner (PUC-SP) e Marila Vellozo (FAP e da Escola), que teve em 2003 a 

sua segunda edição. 

Em outubro de 2002, foi realizado o evento Conexão Sul – versão Paraná que 

reuniu diversos profissionais da área da dança incluindo bailarinos, produtores 

culturais, coreógrafos, pesquisadores e jornalistas do Paraná, Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul, São Paulo e Belo Horizonte. Na sua coordenação estavam Cinthia 

Kunifas, Marila Velloso, Mônica Infante e Rosemeri Rocha, coreógrafas e bailarinas 
                                                 
67 Proposta pelo vereador Ângelo Vanhoni e reapresentada pelo Executivo em 1992, acabou sancionada em 1993. 
(MENDONÇA, 1996, p.139). 
68 MENDONÇA (1996, p.23): A FCC foi instituída pela Lei Municipal no 4.545, de 05 de janeiro de 1973. 
69 A partir de 2002, passa a se chamar Dança Curitiba Festival. 
70 Andréa Lerner e Rosane Chamecki, as diretoras da companhia Chamecki-Lerner, são bailarinas e coreógrafas 
curitibanas, e desenvolveram por muitos anos suas produções em Nova York, onde é sediada a Companhia. 
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curitibanas. 

O Conexão Sul foi criado em maio de 2002 em Porto Alegre pelos bailarinos e 

coreógrafos Tatiana da Rosa, Cibele Sastre e Marco Fillipin. Em 2003, o Conexão Sul 

foi realizado em Florianópolis, com a coordenação de Sandra Meyer, Jussara Xavier e 

Vera Torres. 

 

 

3.1  GRUPOS DE DANÇA CONTEMPORÂNEA   
 

A União dos Artistas Independentes Contemporâneos - UAIC marcou o início 

de um trabalho experimental em Curitiba. Nomes como Dagmar Simek, Lu Grimaldi, 

Rita Pavão e Eva Shul fizeram parte do grupo que inovou na década de 80. 

Em 1990, quando retornou de seus estudos em Nova York, a bailarina e 

coreógrafa, atualmente também produtora, Rocio Infante, funda a Tempo Companhia 

de Dança, embalada na criação de seu primeiro solo. A Tempo contou com apoios 

esporádicos de empresas privadas. Com a introdução da Lei de Incentivo Municipal, 

os poucos apoios colhidos na iniciativa privada logo se secaram, como conta Rocio, 

lembrando que se passou muito tempo até que um projeto da Tempo fosse aprovado 

pela Lei e, com isso, a dança da Tempo acabou perdendo os seus já escassos 

patrocinadores. Mas diz que conseguiu “vender os trabalhos ganhando cachês, como 

normalmente fazem os músicos. Conseguimos nos impor pela qualidade de nosso 

trabalho e nosso cachê chegou a ser gordo”71.  

A Tempo encerra suas atividades enquanto Companhia de dança, em 1996 

por não mais conseguir sobreviver sem apoio financeiro. O único edital da Secretaria 

de Cultura para a dança neste período foi o 04/89, expedido pelo Secretário de Estado 

da Cultura René Ariel Dotti, com o qual a Tempo foi contemplada. A partir daí a 

companhia se transforma em uma “marca”, como diz Rocio Infante, e passa a ser 

Tempo Empresa de Produção Limitada. A companhia de dança passa a ser produtora: 

“Eu não agüentava mais sustentar o dia a dia de trabalho sem um dinheiro mensal, 

apenas contando com minhas aulas, pela manhã e à noite. Tendo de sair correndo o 

dia inteiro para vender o trabalho e ensaiar todos os dias, das 10 às 12:30h., e não ser 
                                                 
71 Entrevista concedida à autora, em janeiro de 2005. 
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reconhecida por isso...”. Rocio lembra que nos dois últimos anos, mesmo sendo só ela 

e a bailarina Mônica Infante, mantiveram uma  disciplina rígida de horários inclusive 

estipulando período de férias, “como em qualquer órgão oficial, que recebe 

mensalmente...”.72 Hoje, Rocio continua pesquisando e realizou o documentário Um 

olhar sobre a dança, em 2003.  Exemplos como este fazem parte da realidade de 

muitos profissionais da dança em todo Brasil e marcaram especialmente a carreira 

dos profissionais independentes curitibanos nas décadas de 80 e 90, que em razão do 

contexto da cidade, não tiveram apoio para desenvolver seus trabalhos. 

A Companhia da Cidade, criada em 96 pelas bailarinas Cinthia Kunifas e 

Marila Velloso, também acaba encerrando suas atividades em 2000, sem nunca ter 

conseguido apoio do Estado e tendo realizado o espetáculo Falando de Choro, com 

coreografia de Carlos Delgado, financiado pela Lei Municipal de Incentivo a Cultura, 

em 9873.  

Sempre que a direção da Companhia da Cidade procurou a Secretaria de 

Estado da Cultura para solicitar apoio a projetos, recebeu como resposta que a dança 

do Estado era responsabilidade do Teatro Guaíra, e que a solicitação de qualquer 

apoio deveria ser encaminhada aos seus diretores. A Secretaria de Cultura estendia 

sua responsabilidade pela dança do estado, para a instituição que contava com as 

verbas para isso. Ocorria que no Teatro Guaíra as respostas eram sempre as 

mesmas: não havia verbas e a casa não costumava apoiar outros projetos, já que 

possuía, na época, o BTG e a Escola. Para seus dirigentes, abrir uma exceção 

instalaria a necessidade de atender também a várias outras solicitações. Porém, a 

justificativa de não haver verbas sempre foi a primeira da lista.  Era o período da 

gestão de Lúcia Camargo como Secretária da Cultura (1998).  De 1969, período da 

imagem público exceção, para 2000, as verbas públicas estaduais continuaram a ser 

                                                 
72 Entrevista cedida por e-mail e telefone, em 14 de janeiro de 2005. 
73 Cabe aqui um parênteses, para citar que até agosto de 2004, a Comissão de seleção de projetos pela Lei de 
Incentivo Municipal avaliava apenas um projeto de dança por reunião sendo que a dança ocorria a cada três 
reuniões da Comissão. Geralmente as reuniões são mensais. Isto porque, sendo a demanda de projetos bem 
maior na área do teatro, a Comissão entendia que deveriam ser avaliados mensalmente, três projetos de teatro, 
sendo que os de dança, circo e ópera, apenas um projeto trimestralmente. Mesmo tendo aumentado 
consideravelmente o número de projetos de dança foi mantida essa forma de avaliação. Os números aumentaram 
inclusive porque as pessoas do teatro viram que seus projetos seriam aprovados bem mais rápido na fila da dança. 
Projetos em dança-teatro começaram a aparecer com mais freqüência. Em junho de 2004, é reivindicada junto ao 
Presidente da Comissão da Lei de Incentivo, a avaliação de um projeto por reunião mostrando o aumento de 
demanda na dança e justificando que um aumento interferiria no outro. A Comissão, a partir de agosto de 2004, 
passa a avaliar dois projetos, mantendo a freqüência trimestral. Pequena conquista para o único dispositivo 
existente enquanto políticas públicas efetivas não aparecem no município. 
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repassadas, exclusivamente para o Teatro Guaíra, no que diz respeito à dança.  

A Companhia da Cidade, com investimento próprio, participou da XIII Mostra 

de coreógrafos no Rio de Janeiro e do X Festival de Uberlândia, e chegou a ter nove 

bailarinos (a maioria alunos do Curso de Dança da FAP). Neste período, o Grupo de 

Dança da Faculdade estava desativado. Na companhia também dançou a coreógrafa 

e professora do G2, Rosemeri Rocha, onde também dirigiu trabalhos. 

Um dos objetivos dessa companhia era o de se constituir como um espaço 

para bailarinos mais maduros. Não havia na cidade, afora o BTG, grupos de bailarinos 

beirando os trinta anos. O motivo de encerramento do trabalho da Companhia da 

Cidade não foi diferente daquele da Tempo : “É tudo muito difícil. O apoio das 

iniciativa pública ou iniciativa privada é duro de conseguir”  (JORNAL GAZETA DO 

POVO, 8/7/96). 

Cinthia e Marila dançaram juntas, ainda em 1999, num projeto financiado pela 

Lei de Incentivo à Cultura e empreendido pela bailarina Cíntia Napoli (na época, 

saindo do BTG e pretendendo seguir outra carreira; hoje, bailarina do G2). Cíntia 

convidou a coreógrafa paulista Adriana Grecchi, para dirigir a peça “Onde nada pára”, 

que estreou em 1999, na Casa Vermelha, e que teve apresentação, em maio de 2000, 

no SESC Belenzinho (SP).  

Neste ano de 99, a cidade pôde presenciar dois trabalhos do circuito  “off – off 

Broadway”: Onde Nada Pára (de Adriana Grecchi) e Break a Leg – amo a recordação 

daqueles tempos nus (com direção de Pieter de Ruiter), produzido pela Companhia da 

Cidade (ambos com temporada na Casa Vermelha, Largo da Ordem). A cidade 

raramente teve mais do que isso em número de produções de dança contemporânea, 

que continuava sendo artigo raro, porque continuava dependendo, das iniciativas 

particulares de alguns artistas independentes da dança. 
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Fonte: Programa do espetáculo “Onde nada Pára”, 1999/2000. 

 

FIGURA 7 - PROGRAMA DO ESPETÁCULO “ONDE NADA PÁRA” 

 

Em abril de 2001, o Jornal Gazeta do Povo publica reportagem de Maria 

Fernanda Gonçalves, que desde final de 2000 vinha assumindo as matérias de dança 

no Caderno G (caderno de Cultura do Jornal Gazeta do Povo). Intitulada “Para dar um 

baile na crise”, a matéria vinha em comemoração ao Dia Internacional da Dança e 

apontava os “órfãos de uma política efetiva para o fomento ao desenvolvimento da 

dança no país”. Comentava o fato destes grupos independentes estarem à margem 

de grupos ligados a instituições governamentais como o BTG e o Guaíra 2 do Teatro 

Guaíra, e o Téssera (UFPR). Maria Fernanda entrevista os grupos independentes 

Luzzo Fluidans, o grupo que estava sendo constituído pela Companhia do Abração, a 

coreógrafa Mônica Infante e Fernando Nunes diretor da Verve companhia de dança, 

de Campo Mourão. 

A Luzzo Fluidans composta por Sávio de Luna, Maria João Lopes e Marila 

Velloso estava em negociações com a Fundação Cultural de Curitiba, buscando 
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estabelecer parceria. A Fluidans comenta, na entrevista, que o objetivo era apresentar 

e promover discussões dirigidas à comunidade, incluindo debates que orbitassem em 

torno do desenvolvimento da dança e abrangendo políticas, captação de recursos, e 

aperfeiçoamento dos mecanismos de incentivo à cultura. Como seria a primeira 

companhia a receber verbas da Fundação Cultural de Curitiba tinham como diretrizes 

uma base sedimentada no planejamento, continuidade e constância de um trabalho: 

“A cidade tem potencial e sede de questionamento”. 

O convite havia partido do Consultor de Artes Cênicas da FCC, Edson Bueno, 

que anunciava que a gestão presidida por Cássio Chamecki (2001 a 2004) pretendia 

apoiar iniciativas na dança. A Luzzo Fluidans constituiu firma, para poder receber a 

verba proposta pela FCC.  Um apoio que não se efetivou, acabando a companhia 

prejudicada financeiramente, já que havia investido na criação da empresa (exigência 

da própria FCC), no material que preparava para a divulgação, e nas viagens. A Luzzo 

se apresentou no evento “Conexão Sul” em Porto Alegre, e na Companhia do 

Abração, em Curitiba. Sávio de Luna74, em 2003, consegue uma bolsa da FCC, no 

valor de R$ 1.200,00 (mensais), entre os meses de abril e dezembro, para realizar sua 

pesquisa solo, apoio este que se encerrou em um ano e que não teve continuidade. 

Sávio diz que foi muito importante o período de tranqüilidade para pesquisar e 

produzir. O bailarino pôde utilizar o Auditório Antonio Carlos Kraide, no bairro do 

Portão. O Projeto da Casa Hoffman apareceu neste ínterim. 

Fernando Nunes, diretor e coreógrafo da Verve Companhia de Dança, 

contava na entrevista, sobre a estabilidade adquirida para pesquisar e “levar sua 

expressão para outros estados do país e exterior.” Eles já haviam se apresentado na 

Colômbia, na Argentina, e estavam saindo para a Espanha. A Verve conseguiu 

subsídios iniciais pela Prefeitura de Campo Mourão, cidade do interior paranaense.  

Um exemplo de iniciativa municipal, fora da capital e que deu certo. O Paraná, 

atualmente, tem, como companhias subsidiadas pelo governo do Estado,                 

o BTG (1969) e o G2 (2000); pelo município de Londrina, o Balé da Cidade de 

Londrina (1993); e com recursos captados via Lei Municipal de Incentivo a Cultura de 

Campo Mourão, a Verve (1994).  Nunes refletia sobre a necessidade de maior 

envolvimento do governo para o incentivo às artes e ressaltava: “Ninguém pode ser 

                                                 
74  Entrevista concedida à autora, em fevereiro de 2005. 

 



 94

babá de quem não tem talento. Mas, se forem dadas chances a todos, irão sobreviver 

os que têm competência”. 

Mônica Infante, também entrevistada, comentava sobre a parceria com a 

artista plástica Laura Miranda e com o pianista Alberto Heller para a apresentação da 

performance ‘Corpo – Música – Imagem‘. Citava a experiência com a Tempo Cia de 

Dança (Rocio Infante), e refletia sobre a maturidade artística adquirida que a tinha 

levado em busca de um caminho próprio. 

O outro grupo era composto pelas bailarinas Fabiana Ferreira, Cinthia 

Kunifas, Carmen Jorge, Rosemeri Rocha e Letícia Guimarães, sediadas na 

Companhia do Abração. A proposta era a formação de um Núcleo de Pesquisa de 

Dança Contemporânea mesclando diversas linguagens cênicas. Também não tinham 

apoio.  

Este foi o mesmo ano em que ocorreu o Conexão Sul, em Porto Alegre (ver 

detalhes mais adiante). Lá se encontraram Mônica Infante, a Luzzo Fluidans e Cinthia 

Kunifas, com um trabalho em parceira com a atriz Silvia Chamecki.  

Mônica e Cinthia Kunifas estabelecem uma parceria que resulta no 

aprofundamento de uma linguagem particular de movimento com o trabalho “Corpo 

Desconhecido”. Este trabalho foi selecionado e recebeu uma das bolsas do Rumos 

Dança 2003 e ajudou a modificar o perfil do Paraná estabelecido no Rumos Dança 

2000, ambos iniciativa da coordenação de artes cênicas do Itaú Cultural75. 

A iniciativa de Fabiana Ferreira e Letícia Guimarães se concretiza. O Espaço 

do Corpo da Cia do Abração, que inclui o Núcleo de Dramaturgias do Corpo (aberto a 

discussões para um número maior de pessoas), “é uma cooperativa de artistas que 

trabalham o corpo com uma visão contemporânea”. Criada desde 2003, desenvolve 

investigação teórica e prática aprofundando questões sobre diferentes linguagens 

artísticas e educação somática. A cooperativa oferece cursos como o Corpo e som 

(Eliane Campelli), Voz no corpo (Ivo Lessa), O Corpo cômico (Isabelle Pereira), Corpo 

e desenho (Lauro Borges), O corpo consciente (Cinthia Kunifas), O corpo na 

improvisação (Rosemeri Rocha), Corpo em Equilíbrio (Mônica Infante), Técnica de 

Respiração (Wilson Sagae) e Capoeira Angola (Alexandre Wasong). (rodapé: Jornal 

                                                 
75 O Rumos Dança 2000 teve coordenação geral de Sonia Sobral; consultoria e coordenação de Fabiana Dultra 
Britto e assistência de Cristina Espírito Santo. Contou com a participação de 11 pesquisadores, 07 curadores 
assistentes, entre outros diversos profissionais envolvidos (Sobral: 2001). 
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do Espaço do Corpo da Companhia do Abração, novembro/2004).  

Paralelo a isso, o Curso de Dança da FAP passou a investir no Grupo de 

Dança da própria Faculdade, que havia ficado por vários anos desativado. A 

professora Rosemeri Rocha foi quem assumiu a direção, em 2000. Desde então, tem 

desenvolvido um trabalho persistente e proporcionado espaço para os alunos da FAP 

e da comunidade se desenvolverem na dança contemporânea. O grupo, como diz a 

diretora, é bem heterogêneo e pesquisa junto ao musicoterapeuta Ângelo Esmanhoto 

e a profissionais do teatro, artes plásticas, professores e ex-alunos de dança. Tem 

viajado por todo Brasil e se apresentou, em 2004, nas cidades paranaenses de 

Castro, Tibagi e União da Vitória. A Faculdade de Artes do Paraná não possui verba 

destinada ao grupo, apoiando-o, na maior parte das vezes, com a divulgação. O 

Grupo está atualmente (2005), com trinta integrantes. O que representa um aumento 

na demanda de interessados em participar do Grupo de Dança da FAP.   

A diretora do grupo da FAP, Rosemeri Rocha, desenvolve também pesquisa 

solo, intitulada “Foz”, desde 2002, com orientação de Olga Nenevê (atriz e diretora 

teatral paranaense).  

O projeto Rumos Dança 2000, contribuiu muito para o fortalecimento e 

expansão das pesquisas particulares na dança contemporânea em Curitiba. Já 

haviam profissionais trabalhando por conta própria e sem suporte financeiro há muitos 

anos. Mas não se deve deixar de mencionar a impulsão que os resultados da 

pesquisa propiciaram para o encontro, associações e fortalecimento das iniciativas 

individuais e coletivas em toda a Região Sul. Um exemplo de interação 

contaminatória. 

Previsto para ser um mapeamento da dança contemporânea brasileira, o 

programa Rumos Itaú Cultural Dança se baseou na produção artística de intérpretes-

criadores e na dinâmica cultural onde estavam inseridas as obras criadas76. Criou 

parcerias com três escolas de dança, sete instituições culturais e dezoito  

pesquisadores de universidades brasileiras.  

A apresentação do seminário Os Mapas da Dança, entre 5 e 10 de fevereiro 

de 2001 fazia parte e dava continuidade do projeto Rumos Dança 2000, onde foram 

lançadas as conclusões das investigações realizadas por pesquisadores do projeto 

                                                 
76 SOBRAL, 2001, p.9. 
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que estiveram mapeando a produção e a história da dança contemporânea no Brasil. 

“Reuniu também dados sobre a existência de festivais e sobre quem se dedicava à 

pesquisa teórica e à produção literária” (Gazeta do Povo, 14/02/2001). O resultado da 

pesquisa da Região Sul, elaborada por Gisele Pacheco77 concordava com a curadora 

dos trabalhos em Curitiba, Rosa Hércoles (professora do Curso de Comunicação e 

Artes do Corpo da PUC-SP). Segundo Rosa, que havia avaliado 21 dos 27 bailarinos 

inscritos, a dominância era do balé clássico no estado paranaense. Ela dizia que havia 

visto “muita aula no palco”. O que segundo Gisele, se refletia na produção local. 

Segundo a pesquisadora: “As informações sobre dança contemporânea chegam 

apenas como complementação e a investigação não é tão desenvolvida”. 

O que confirma as hipóteses apresentadas no primeiro e segundo capítulos 

desta dissertação. 

 

 

3.2 PRODUÇÕES EM DANÇA QUE VIERAM A CURITIBA 
 

Depois dos encontros da década de 60 e os festivais de balé de academias e 

escolas em 90, Curitiba pode assistir a outros espetáculos no Teatro Guaíra, vindos 

de outras cidades e do mundo, em sua grande maioria produzidos localmente por 

Verinha Walflor, na década de 90: duas apresentações do MOMIX; Grupo Corpo 

(praticamente a cada dois anos); a companhia de Maurice Béjart; duas apresentações 

do Kirov; o Bolshoi; Joaquim Cortez, Antonio Márquez, a companhia de Antonio 

Gades e Merche Esmeralda (Dança Flamenca); e o ballet Folcórico Mosseiev. A 

Calwin Entretenimento trouxe a companhia de Débora Colker e a Verve Companhia 

de Dança, de Campo Mourão. A companhia de dança 1o. Ato, de Belo Horizonte, 

também circulou pela capital algumas vezes.  E estas se constituem na maioria das 

referências de dança que circularam pela cidade, junto às apresentações dos grandes 

nomes clássicos que passaram pelo Teatro Guaíra, na década de 80 (citados 

anteriormente). Houve uma passagem de Susanne Linke, de Jennifer Muller e Pina 

Bausch, que nunca retornou os palcos curitibanos.  O que diz respeito também às 

                                                 
77 Bailarina, professora e coreógrafa formada pelo Curso Permanente de Dança Moderna da UFPR e atualmente 
professora do Curso de Dança da FAP e EDTG. 
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condições favoráveis ou não da ambientação da cidade: às escolhas dos produtores 

locais, às condições e políticas estabelecidas pelos diretores de teatro para receber 

ou não determinados espetáculos, à demanda do público, à demanda da comunidade 

artística, e por último, mas não menos importante, ao papel da mídia na divulgação e 

estímulo à reflexão de todos estes fatores.  

A Antares Produções Artísticas, com sede no Rio de Janeiro, não colocou a 

capital paranaense no seu circuito de dança, mantendo um eixo em torno de outras 

capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte. Quando 

questionada sobre quais os motivos pela qual a Antares não trazia a Curitiba os 

espetáculos de dança que produzia em turnê nacional, Maria Rita Stumpf (criadora e 

diretora da Antares), justificou dizendo que o palco do Guaírão não possuía estrutura 

condizente para os grandes espetáculos (piso de madeira deteriorado, falta de mesa 

computadorizada de iluminação, etc.). Dizia que mais se pagava do que se ganhava, 

para vir a Curitiba 78.  

O palco do Guaírão poderia ter algumas defasagens, mas possui uma 

estrutura e equipe técnica de alta qualidade que continua recebendo espetáculos de 

outros produtores e realizando os da companhia oficial, e de academias da cidade. 

Diz o dito que questões políticas também faziam parte do contexto e que Maria Rita 

perdeu facilidades para vir a Curitiba. 

No final do ano 2000, Lúcia Camargo foi afastada da Secretaria de Estado da 

Cultura no meio do mandato do governador Jaime Lerner, quando passa a ocupar a 

direção do Theatro Municipal de São Paulo. Em matéria do Jornal Estado do Paraná, 

de 15/02/2001, um testemunho da atriz e produtora Yara Sarmento: “Só espero que 

ela não conceda privilégios, como fez aqui no Paraná, onde as pessoas amigas 

recebiam um tratamento especial” e continua: “De qualquer forma, o PT não combina 

com as idéias com as quais ela demonstrou se alinhar por aqui”. A principal queixa 

contra Lúcia Camargo “era a concessão de privilégios a artistas e agentes culturais do 

seu círculo íntimo além da questão ética de acumular a sociedade na Ápice – 

empresa responsável pelo Festival de Teatro de Curitiba – com a Secretaria.” Lúcia foi 

alvo de uma ação judicial movida pelo Ministério Público que acabou sendo arquivada 

                                                 
78 Maria Rita foi entrevistada pela autora, em maio de 2002, em Porto Alegre, após uma palestra no evento 
Conexão Sul, durante a turnê de Bill T. Jones, que a Antares promovia e produzia. 
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pelo Tribunal de Justiça do Paraná79. O que indica a possibilidade da transmissão 

vertical na instância entre cargos públicos e produtores culturais, também. O que leva 

a se presumir que, algumas vezes, é em detrimento dos contatos pessoais, ou através 

do conhecido “pistolão”, que escolhas, mesmo para preencher pautas nos teatros 

públicos, se deram.  

 

 

3.3  CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM DANÇA 
 

O Departamento de Dança da Faculdade de Artes do Paraná elaborou e 

promoveu dois Cursos de Pós – Graduação “Lato Sensu”. O primeiro, em 1998, foi a 

Especialização em Consciência Corporal – Dança, que se encerrou em agosto de 

1999.  Com 430 horas de duração, sendo 360 horas em módulos disciplinares e 70 

horas para elaboração de monografia. O curso propôs uma visão ampla acerca do 

Sistema Laban, tendo tido como docentes: Carlos Delgado, Mônica Serra, Christine 

Greiner, Conceição Castro, Malucha Solari, Regina Miranda e Luís Bertassoni Neto. 

Em janeiro de 2004, teve início a Especialização em Corpo Contemporâneo 

com uma estrutura de 420 horas de duração, das quais 60 horas foram destinadas 

para a produção de um artigo científico na área da dança, que pela primeira vez, 

serão publicados em revista. Esta especialização será encerrada em agosto de 2005. 

É dirigida a professores do Ensino Fundamental, Médio e Superior, de escolas 

regulares e especiais; professores de academias; licenciados e bacharéis com 

interesses afins, com experiência em dança e aos alunos do 4º. ano do curso de 

dança da FAP. Apresenta enfoques do corpo pela Antropologia, Comunicação, 

Educação e Educação Especial, Psicanálise, sistema Body-Mind Centering, Método 

M. Béziers e na transdicisplinariedade das artes 80.  

Além dos cursos de pesquisa, a FAP promoveu através de seu Departamento 

de Dança, inúmeros cursos de extensão desde 1996, trazendo a Curitiba, 

profissionais da dança e da arte-educação. Tais cursos foram muitas vezes realizados 
                                                 
79 Jornal do Estado, edição de 15/02/2001. 
80 Docentes: Noemia Hepp Panke e Mônica de Souza Lopes, Lucilene Favoretto e Débora de Lara, Isabel 
Marques, Helena Katz, Valéria Cano Bravi, Andréa Sério Bertoldi, Maria Luíza D’ Ávila, Marila Velloso e Flávio 
Stein. Os dois cursos de Pós – graduação foram elaborados  e coordenados pelas professoras do Departamento 
de Dança, Débora de Lara e Marila Velloso. 
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em parceria com a Escola de Dança do Teatro Guaíra, atingindo professores, alunos e 

comunidade curitibana. Os professores do departamento sempre estiveram envolvidos 

nas questões políticas, tendo tido participação decisiva em momentos como as 

tentativas da Educação Física em se apossar da área da dança. Isto ocorreu 

primeiramente em 1994, quando a então coordenadora do Curso, Elaine de 

Markondes, foi avisada pelo deputado Maurício Requião sobre projeto de Lei que 

estava em Brasília para ser apreciado e que incluía a Dança na lei de regulamentação 

da profissão da Educação Física. O Departamento de Dança formaliza documento 

que é encaminhado por Maurício Requião à Comissão de avaliação do referido 

Projeto Lei, sendo a dança então retirada desta artimanha. A segunda tentativa de 

posse da dança por parte da Educação Física poderá ser vista mais adiante, e contou 

com o mesmo Departamento para reprimir a ação. 

A professora do Departamento de Dança, Rosane Gonçalves, foi, até março 

de 2005, a representante da Comissão Executiva Nacional de Dança, instituída em 

2001, assumindo a Suplência da Comissão Executiva,  Marila Velloso. 

Em junho de 2004, o Departamento de Dança convoca reunião na Faculdade 

de Artes do Paraná para informar sobre as indicações que já estavam sendo feitas 

nacionalmente para a escolha de um Coordenador de Dança na FUNARTE. A partir 

daí, os paranaenses puderam levantar a tempo um nome que acabou sendo na 

verdade, um apoio à indicação do nome de Gilsamara Moura (da Fundação Cultural 

de Araraquara/SP), como forma de fortalecer a indicação da mesma, já feita junto a 

outros grupos e entidades, participando de uma articulação nacional. 

Depois desta reunião, um grupo passou a se reunir primeiramente com o 

intuito de estudar junto e acabou se auto denominando Dançação, passando depois a 

discutir questões políticas. Este grupo se encontrou no Vila Arte Espaço Cultural, da 

bailarina Cíntia Napoli. Participaram deste grupo: Cíntia Napoli, Rosemeri Rocha, 

Elizabeth Finger, João Castelo Branco, Juliana Adur, Michelle Moura, Gladis 

Tridapalli, Silvia Nogueira, Ricardo Marinelli e Rosane Gonçalves. Alguns membros 

deste grupo também participaram de reuniões do partido do PT para a elaboração de 

um programa de governo municipal. 

O Vila Arte espaço cultural abriga a Phoros Cia de Dança, criada há quatro 

anos e também dirigida por Cíntia Napoli: “Trabalham com o estudo do corpo cênico 
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dentro da visão da dança-teatro”81.  

 

 

3.4  ENCONTROS NO NOVO SÉCULO 
 

 

3.4.1  O 1º. e 2º. Fest-Dança Curitiba 
 

O 1º. Fest – Dança Curitiba, aconteceu entre 03 e 08 de novembro de 2000 e 

modificou um pouco o repertório de espetáculos e eventos de dança na cidade. 

Promovido pela Araucária Produções Artísticas e com patrocínio da Petrobrás de 

R$180 mil reais, teve a curadoria do bailarino do BTG Wanderley Lopes. 

A mídia assinalou o começo como modesto, com oito grupos, três deles 

internacionais. Mas a proposta foi atraente para o contexto curitibano. Além dos 

espetáculos inéditos aqui, oportunizou a bailarinos brasileiros bolsas de estudo em 

grupos internacionais e nacionais. Nomes agraciados com a bolsa, de Curitiba: 

Michelle Mogami e Márcio de Souza (Grupo de Dança da FAP); Simone Bönisch, 

André Duarte e Patrícia Machado (Escola de Danças do Teatro Guaíra). De São Paulo 

foram: Kleber Bueno e Letícia Ramos (Cia de Dança de Campinas) e Karime Novolini 

e Érika Bearlz (D2 Cia. De Dança) de Uberlândia, Minas Gerais, Johnny Charles 

(Werther Pesquisa de Dança). O festival tinha por objetivo a troca de experiências e 

aperfeiçoamento, e não concorrência. 

Curitiba pode conhecer o trabalho da coreógrafa Maguy Marin (França), que 

trabalha há mais de 20 anos. Mesmo com um pouco de atraso, a companhia foi 

novidade para o público curitibano e teve excelente receptividade (JORNAL  ESTADO 

DO PARANÁ, de 10/11/2000). Para se ter uma idéia, a companhia de Maguy Marin já 

havia passado pelo Brasil em 1988, nas Semanas de Dança Francesa, realizadas em 

São Paulo. Mudanças no repertório para o púbico curitibano. 

Ainda participaram, como grupos convidados: Guaíra 2 Cia de Dança e Balé 

Teatro Guaíra; Ballet Stagium (SP); Grupo Espacio (Uruguai); Companhia Regina 

                                                 
81 Entrevista concedida à autora, em 04 de fevereiro e 2005. 

 



 101

Miranda de Atores Bailarinos (RJ); CEDECE Cia de Dança Contemporânea. A Aliança 

Francesa, a Embaixada Francesa e a AFAA (Associação Francesa de Ação Artística) 

foram os co-patrocinadores do evento. 

Com menos verbas, o 2o. Fest-Dança de Curitiba foi realizado entre 21 e 24 

de novembro, de 2002. Wanderley Lopes assinou mais uma vez a curadoria, que 

contou com os seguintes grupos: Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo 

(Portugal); A.S.Q. Companhia de Dança (Brasília/DF); Ogawa Butoh Center (São 

Simão/SP); Companhia Jovem Ballet (Rio de Janeiro) e a Cia. de Dança Heartbeat 

(Curitiba/PR). Todas as companhias ofereciam, em contrapartida, bolsas para estágio, 

que na maioria dos casos incluía alimentação e hospedagem. A homenageada do 2o. 

Fest-Dança foi Dalal Achcar (fundadora da companhia Ballet do Rio de Janeiro). 

Com oficinas, palestras, a Mostra Coreográfica Carlos Trincheiras e o 

Concurso Yurek Shabelewski, o 2o. Fest – Dança teve um alcance bem menor do que 

a sua primeira edição. 

 

 

3.4.2  Dramaturgias do Corpo 
  

O Encontro das Novas Dramaturgias do Corpo é instituído a partir de 2001. 

Marila Velloso, ao conhecer a Profa. Dra. Christine Greiner, quando esta veio ministrar 

um módulo no Curso de Pós-Graduação “Consciência Corporal – Dança” (FAP), em 

julho de 1998, a convida para elaborar um projeto que fosse um “anti-festival”. A 

tentativa era poder trazer para a cidade outros conceitos que não os vigentes, fazendo 

uma reflexão sobre a história, e apontando outros caminhos para a dança. 

Christine Greiner concebe um projeto chamado “Dança em Evolução” que, 

depois de aprovado na Lei Rouanet, não consegue captação a tempo. Com uma 

proposta reduzida e alterada, para que parte da idéia pudesse ser realizada, se 

propõe um Encontro ao qual Christine denomina “Encontro das Novas Dramaturgias 

do Corpo”. 

Christine foi a curadora dos espetáculos do “I Encontro”, realizado entre 31 de 

janeiro e 04 de fevereiro de 2001. As artistas convidadas foram Setsuko Yamada, do 

Japão, e Vera Sala, de São Paulo. Greiner (2001, p.1), visava “um encontro inusitado 
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entre as duas importantes artistas que vivem em lados opostos do mundo e que 

percorreram caminhos aparentemente inversos, mas, ao mesmo tempo, muito 

próximos...”. Setsuko, com uma pesquisa de linguagem particular e ao mesmo tempo 

estruturada; Vera, como diz Christine: “buscando construir um corpo instável, em 

crise, sem padrões prévios de movimento”. 

As apresentações de Vera Sala e Setsuko Yamada representaram uma 

ruptura nos formatos normalmente assistidos pelo público curitibano. Em grande 

parte, a audiência apresentou dúvidas em como ler e comentar os trabalhos, o que 

gerou questionamentos – o que não significa ter gerado distanciamento. 

Christine, quando perguntada pela imprensa sobre qual a receptividade do 

público, responde: “Anteontem, no espetáculo da Vera, tinha uma quantidade incrível 

de gente com os olhos marejados de lágrimas. A receptividade tem sido máxima. Os 

workshops e palestras estão lotados” (FOLHA DE LONDRINA, 2/2/2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Jornal Gazeta do Povo, jan/2001. 

 

FIGURA  8 – SETSUKO YAMADA 

 

O Encontro promoveu um showcase, mostra de trabalhos de pesquisa em 

processo, inédito em Curitiba, e workshops, debate, palestras e apresentações 
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públicas. A repercussão do evento foi grande e teve boa aceitação na mídia televisiva 

(RPC) e movimentou a mídia impressa. A data da realização também beneficiou o 

interesse da mídia e a participação de mais de 300 pessoas.  

Para a realização do Fórum de Discussão acerca da 

“Dança/Educação/Regulamentação da profissão”, foram convidadas sete instituições 

para participar: Sandra Meyer (Curso de Especialização da UDESC), Silvia Sotter 

(Universidade da Cidade/Rio de Janeiro), Elaine de Markondes  e Gylian Dib (Curso 

de Dança da Faculdade Tuiuti/PR), Christine Greiner (Comunicação e Artes do 

Corpo/PUC-SP), professores do Departamento de Dança da Faculdade de Artes do 

Paraná, Ana Terra (Curso de Dança da Universidade Anhembi Morumbi/SP) e Dulce 

Aquino (Escola de Dança da UFBA), única instituição que não pode comparecer. 

Rosane Gonçalves (professora da FAP) havia literalmente flagrado a 

existência do Projeto Lei 2939/00, de autoria do deputado Pedro Pedrossian, que já se 

encontrava em Brasília para ser avaliado pela Comissão. Tratava-se de um Projeto 

Lei vindo da área da Educação Física, que embutia a área da dança na sua jurisdição 

e constituía a segunda tentativa de usurpação da autonomia da área da dança. 

O Projeto Lei foi apresentado para os professores e representantes destas 

seis instituições presentes, tendo sido convidado também a assessoria jurídica do 

Advogado René Ariel Dotti e o membro do SATED/PR, e também bailarino do G2 e 

então, Presidente da ANEARTE, Grazziani da Costa. A partir daí, algumas medidas 

foram tomadas para que se evitasse a continuidade do encaminhamento desse 

Projeto Lei. No final de 2001, ele acabou derrubado. Essa vitória, em audiência 

pública, se deu pela força nacional conquistada a partir desta primeira iniciativa de 

Curitiba, que se propagou através da realização de outros fóruns nacionais e na 

constituição de uma Comissão Executiva Nacional da Dança. 

Segundo Greiner (abertura do Programa do II Encontro, em 2003), “foi 

também organizado o primeiro fórum de discussão que deu início a toda uma luta pela 

autonomia política da dança e que hoje toma maiores proporções com movimentos do 

próprio Fórum e do Mobilização Dança.” Ao se realizar o VIII Fórum Nacional de 

Dança, em Porto Alegre, entre 04 e 06 de março de 2005, se pode observar a 

continuidade  das ações geradas a partir deste I Encontro, na esfera política da dança, 

apontando uma transmissão por contaminação.  
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Para a realização do I Encontro, a Secretaria de Estado da Cultura apoiou a 

confecção dos folders de divulgação; e o Teatro Guaíra cedeu o seu espaço físico 

com a disponibilização dos seus técnicos e da sua equipe de produção durante os 

dias de realização do evento, que foi patrocinado pela Fundação Japão, pela ITM 

Celulares (revenda da região Sul da TIM), e por Marila Velloso, sem financiamento, 

via Lei Rouanet.  

  

 

3.4.3  Descentrando e conectando eixos – a contaminação do Rumos 

Dança na Região Sul 
 

Com a conclusão das pesquisas realizadas no Rumos Dança 2000, em São 

Paulo, alguns artistas da região Sul foram estimulados a pensar no desprovimento da 

produção e pesquisa na área da dança contemporânea na Região Sul e a tomar 

providências no sentido de fortalecer as iniciativas existentes e produzir outras. Cibele 

Sastre, Tatiana da Rosa e Marco Fillipin, bailarinos de Porto Alegre, idealizaram o 

evento Conexão Sul, buscando uma reflexão sobre o tema. 

O Conexão Sul aconteceu em Porto Alegre, em maio de 2002. Ao final, foi 

proposta a realização de uma outra edição, em Curitiba, que foi organizada pelas 

artistas curitibanas Rosemeri Rocha, Cinthia Kunifas, Marila Velloso e Mônica Infante. 

O Conexão Sul – versão Paraná, se realizou entre 01 e 03 de outubro de 2002. 

“A realização deste encontro é uma iniciativa dos próprios artistas que através 

do intercâmbio de informações e experiências de seus ambientes estão a estimular a 

pesquisa e a divulgação da dança contemporânea”. Palavras de abertura do 

Programa, que sugere uma iniciativa coletiva para a realização do evento, co-

participativa entre os artistas. 

Com palestras, debates, ciclo de videodança e mostras de dança 

contemporânea, o evento reuniu diversos profissionais incluindo bailarinos, produtores 

culturais, coreógrafos, pesquisadores e jornalistas  do Paraná, Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul, São Paulo e Belo Horizonte. 

Houve uma mesa especial para discutir a importância da crítica especializada 

em dança com a participação de Inês Bogéa (crítica de dança do Jornal Folha de São 
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Paulo); Alecs Dall’ Omo (Revista Aplauso/RS); Ciane Fernandes (autora do livro “O 

Corpo em Movimento: o sistema Laban/Bartenieff na formação e pesquisa em artes 

cênicas); Joel Gehlen (crítico e editor/ Editora Letra D’água); Sueli Machado (diretora 

do Grupo 1º. Ato/MG); Maria Fernanda Gonçalves (Gazeta do Povo); e Wilson Hideki 

Sagae (Jornal do Estado). Este Diálogo, e as performances de Ciane Fernandes 

(Bahia) e Marila Vellozo, foram realizadas na Casa Hoffman, que foi utilizada pela 

primeira vez depois da sua restauração.  

O Conexão Sul em Curitiba teve casa lotada diariamente no Teatro José Maria 

Santos. Desta vez, a Secretaria de Cultura deu continuidade ao apoio iniciado no I 

Encontro das Novas Dramaturgias. O espaço físico para a realização foi também 

cedido pelo Teatro Guaíra e Fundação Cultural de Curitiba. Posteriormente, em 2003, 

o Conexão Sul foi também realizado em Florianópolis, com coordenação de Sandra 

Meyer, Vera Torres e Jussara Xavier. Exemplo das transformações e ações 

estimuladas a partir da replicação das idéias do Rumos, em três estados brasileiros... 

por toda a região Sul. Auenger (2002, p. 262): “Se expandirmos o horizonte temporal e 

espacial para abranger uma população e reconhecer que uma comunicação pode 

repetir-se, com a mensagem sendo passada de uma pessoa a outra, se torna claro 

que devemos tratar isso como canais de comunicação”.  Na teoria Coevolutiva de 

comunicação agrega-se ao emissor e receptor da informação, o canal e a mensagem: 

“Adaptações nos emissores e receptores permanecem, como na abordagem 

Evolucionária, mas também podem se desenvolver em parasitas no processo de 

comunicação - as próprias mensagens, que interagem em importantes caminhos, com 

os canais, nos quais elas viajam. O caráter Coevolucionário enfatiza, que a 

conseqüência de uma comunicação de sucesso, pode ser a replicação da informação 

carregada.” 

No âmbito das instituições também houveram transformações. Esta gestão, 

em 2001- 2002, da Secretaria de Cultura e diretoria do Teatro Guaíra, apoiou o I 

Encontro das Novas Dramaturgias e o Conexão Sul – versão Paraná. Foram os 

primeiros apoios para outros eventos que não somente a dança do Teatro Guaíra.  A 

Secretária de Cultura, Mônica Rischbieter, a Chefe de Gabinete, Mara Moron, a 

Diretora Presidente do Centro Cultural Teatro Guaíra, Dóris Teixeira e a Diretora 

Artística, Débora Arzua Tadra, foram as responsáveis pela abertura desses novos 
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espaços para a dança, nas instituições públicas. 

 

 

3.4.4  Casa Hoffmann 
 

A partir de junho de 2003, a Fundação Cultural de Curitiba implantou o Centro 

de Estudos do Movimento na Casa Hoffmann. 

Trata-se de um espaço que abrigou, até o final de 2004, um projeto que 

envolvia crítica de dança, estética, filosofia e design gráfico, com coordenação e 

curadoria de Rosane Chamecki e Andréa Lerner. 

Este Centro de Estudos foi visitado por profissionais renomados da área da 

dança e movimento do Brasil e exterior. Andréa Lerner e Rosane Chamecki são 

bailarinas e coreógrafas curitibanas e desenvolveram suas produções em Nova York, 

onde é sediada a companhia 82.  

O projeto incluía a seleção semestral, desde julho de 2003, de sete bolsistas, 

oferecendo ajuda de custo de hum mil e quinhentos reais para a apresentação de um 

trabalho final, e a gratuidade dos cursos da “Casa” (como é mais conhecido o Centro 

de Estudos)83.   

 Gestões anteriores da Fundação Cultural cogitaram a possibilidade de 

estabelecer uma companhia ou escola de dança neste patrimônio histórico, mas a 

iniciativa para a restauração e utilização do espaço da Casa Hoffmann só ocorreu 

entre 2001 e 2002. Alguns artistas da cidade apresentaram várias vezes, em 

diferentes gestões, à Presidência da Fundação Cultural de Curitiba, projetos para a 

criação de companhias, e mesmo de escolas. Desde junho de 2003, o espaço foi 

palco de uma iniciativa de ação cultural para a área da dança na cidade. 

Intitulado como Centro de Estudos do Movimento, nome que por si só abrange 

                                                 
82  Com o tempo as duas coreógrafas conquistaram prestígio internacional com produções apresentadas em 
diversos festivais de dança na Europa, Estados Unidos e América do Sul. A Companhia, sediada desde 1993 em 
Nova York, recebeu apoio da National Dance Project of the New England Foundation, da Jerome Foundation, 
Greenwall Foundation, entre outras instituições internacionais. Na terra natal, compartilharam algumas de suas 
criações e workshops, coreografando para o Balé Teatro Guaíra a peça “Nem tudo que se tem se usa”, criada em 
2001. 
83 Bolsistas 2003 -Andréa Serrato -Andréa Obrecht - Cristiane Bouger - Michelle Martins Moura - Olga Nenevê - 
Pablo Colbert - Sheylli Caleffi. Bolsistas do 1º. SEMESTRE 2004 - Elisabete Finger - Gustavo Bitencourt - Juliana 
Adur - Maria Clara Bordini - Ricardo Marinelli - Givaneide Bezerra – Janja, que tiveram suas apresentações finais 
em  30/31 de julho. Bolsistas do 2º. SEMESTRE 2004: Stéphany Schuwinski - Dayse Cristina Santiago - Karina 
Pereira da Silva - Mário Machado Neto - Tom Reikdal - Lisiane Trindade - Ângelo Cruz. 
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uma gama bem maior de possibilidades para as artes, este espaço cultural trouxe a 

abordagem de diferentes artistas e pesquisadores e foi aberto a interessados de todas 

as áreas. A grade de programação de 2003 contemplou convidados como Ko 

Murobushi,  La Ribot, Vera Mantero e David Zambrano, que esteve em São Paulo, em 

2001 ministrando workshop para os selecionados do Itaú Rumos Dança.  

Workshops com coreógrafos como Sarah Michelson (inglesa radicada nos 

EUA) e Thomas Plischke (Alemanha) movimentaram o pensamento dos interessados 

na investigação do corpo. Entre os pesquisadores e críticos de dança nacionais, 

houve a contribuição de Helena Katz e Roberto Pereira, entre outros. “A curadoria tem 

a preocupação de oferecer um panorama abrangente de artistas e de linhas de 

pesquisa da atualidade, de maior destaque”, comenta Olga Nenêve, atriz paranaense 

e uma dos sete bolsistas selecionados pelo projeto, em 200384.  

Sobre a curadoria, Andréa Lerner comentou, em entrevista à autora em 2003, 

que os artistas escolhidos eram os que ambas respeitavam pelo trabalho 

desenvolvido: “e que podem vir à Casa Hoffman compartilhar conhecimentos com 

artistas locais. Queremos um espaço onde todos são tratados com respeito, e onde as 

dúvidas são valorizadas”. 

Fora iniciativas particulares de artistas independentes e da dança 

desenvolvida na Faculdade de Artes do Paraná, o que se realizava na área na cidade, 

de modo geral até então, vinha sendo empreendido por outras instituições (como as 

citadas anteriormente), que compartilhavam de um entendimento único sobre 

conceitos, estilos e métodos de dança85.  

O projeto desenvolvido por um ano e meio na Casa Hoffman acabou 

fornecendo acesso à diferentes informações, estimulando um ambiente propício para 

a pesquisa, reflexão e produção. Elementos que, alimentados por uma dinâmica 

baseada na circulação de idéias, promoveu outros desdobramentos. Um bom exemplo 

foram os eventos paralelos, com curadoria dos próprios bolsistas e /ou de artistas 

locais. 

Andréa Serrato, também contemplada com uma bolsa em 2003, em entrevista 

a autora no mesmo ano, comentou a respeito do Ciclo de Ações Performáticas, 
                                                 
84 Entrevista concedida a autora, 2003. 
85 A diversidade como coloca Morin, é elemento fundamental de um sistema que pretende sobreviver e que se 
utiliza de uma organização ativa para tanto: “Precisamos de um conceito sistêmico que exprima ao mesmo tempo 
unidade, multiplicidade, totalidade, diversidade, organização e complexidade” (MORIN, 2002, p.157). 
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desenvolvido pelos próprios bolsistas: “é a oportunidade de colocar em prática, o que 

temos recebido, e desenvolver a linha de pesquisa de cada um. “In-side cwb”, “Da 

Casa” e a “Mostra Temática” foram algumas das iniciativas dos bolsistas. BRITTO 

(2003, p. 58): “... promover não os elementos propriamente ditos (...) mas a eficiência 

do evento como ponto de conexão: espaço gerador de condições favoráveis à 

instauração de um processo coevolutivo entre as diferentes qualidades informativas – 

idéias, pessoas e lugares” . 

O “Circuito Inserções” abriu espaço para a exposição de pesquisas 

acadêmicas, e outra importante conquista foi o acervo de vídeos e livros que vem 

sendo constituído desde a inauguração da Casa, e que se encontra disponível ao 

público em geral. 

No I Fest-Dança, I Encontro das Novas Dramaturgias do Corpo, e no Conexão 

Sul – versão Paraná, a dança contemporânea havia se mostrado um terreno fértil  e já 

instalado em Curitiba. Haviam também conexões estabelecidas e profissionais 

formados ao longo dos anos apenas à espreita de uma iniciativa e apoio com verbas 

públicas. A confluência de informações propiciada pela iniciativa da Casa Hoffman 

encontrou eco em profissionais que estavam apenas necessitados de um espaço 

onde pudessem desenvolver a sua criatividade.  

Havia, pela primeira vez na cidade, um espaço físico, diga-se público, aberto a 

uma comunidade com conceitos e formação distintos. As conexões propostas entre os 

cursos, o exercício de curadoria dos bolsistas, e as performances, constituíram um 

dos pontos fortes deste projeto, que o distinguiu frente aos modelos de festivais 

tradicionais. As conexões propiciaram a integração entre as informações recebidas e 

a criação a partir  delas. A integração, para Morin,  é gerada pela efervescência 

cultural que renova a energia do ambiente, regenerando a organização, se 

automultiplicando, e integrando um sistema (2002, p. 155). Ou, à exemplo do que 

ocorre quando um meme se replica: “Ao adentrar em um novo sistema, ele se 

modifica, o sistema se modifica e não há preservação” (GREINER, 2005, p. 77).  

Entre palestras, workshops e exposições, a iniciativa de eleger bolsistas, que 

após prévia seleção podiam freqüentar gratuitamente todos os cursos durante o 

semestre, e que recebiam a quantia de R$ 1.500,00, para apresentar um trabalho 

resultante do processo de investigação, teve sua parcela de ineditismo no Paraná por 
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oferecer uma ajuda de custo para o artista produzir o seu trabalho, e pela rotatividade 

nas escolhas.  

 

 

3.4.5 Edital Residências 
 

Ainda no ano de 2003, a FCC lançou um Edital Público para  a seleção de 

projetos para instalação de Residências Culturais no Bairro Novo Rebouças. Este 

Edital subsidia por um ano os projetos selecionados, que devem estabelecer suas 

sedes no bairro que a prefeitura quer revitalizar 86.  

A sua dotação orçamentária teve origem no Fundo Municipal da Cultura, no 

valor de R$ 805.000,00, dos quais R$ 720.000,00 foram designados para projetos de 

pessoas jurídicas,  e os restantes R$ 85.000,00, para a Fundação Cultural divulgar as 

Residências. Poderiam ser contemplados até 04 projetos de artes cênicas; 02 de 

música; 01 de arte e tecnologia; dois de artes visuais e 01 em área diversa às 

propostas, totalizando um auxílio a 12 projetos. 

Dentre os quatro selecionados em artes cênicas, apenas um dizia respeito ao 

movimento: o Centro de Investigação do Movimento (CIM), pela  Arco Produções 

Artísticas Ltda., projeto desenvolvido por Carmen Jorge (bailarina e coreógrafa). 

Houve a continuidade do mesmo edital no ano de 2004 (Edital 007/04, de 

11/05/04), tendo ocorrido um atraso na liberação de verbas de 60 (sessenta) dias em 

virtude do ano político. Com um valor reduzido, a dotação foi de R$ 600.000,00. Para 

os projetos de pessoas jurídicas foram dotados R$ 540.000,00 e R$ 60.000,00 ficaram 

para a divulgação feita pela própria FCC. Foram selecionados sete projetos, sendo um 

de teatro e três que envolveram a dança e o movimento: O Núcleo de Dramaturgias 

do Corpo do Espaço do Corpo da Cia. do Abração, mencionada anteriormente; 

Negaça  Casa de Arte Afro – Brasileira, com direção de Ramoci Leuchtenberger e 

Alexandre Wasong; e o Porto Rebouças – estufa multidisciplinar 87.  

                                                 
86 EDITAL Nº 023/2002 da LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO FISCAL À CULTURA, da COMISSÃO DO FUNDO 
MUNICIPAL DA CULTURA que repassa apoio financeiro através do FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, conforme 
disposto na Lei Complementar nº 15/97, regulamentada pelo Decreto nº 633/02) 
87   Disponível em www.fccdigital.com.br. 
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O Porto Rebouças – estufa multidisciplinar - é um projeto88 que tem como 

principais eixos o Ensino, a Pesquisa e a Criação e considera a palavra, o som e o 

movimento, bem como a reflexão sobre as Artes e a Ciência como pontos de partida 

para a realização das suas ações. Conta com uma equipe de profissionais: José 

Castello (literatura, jornalismo), Iso Fisher (composição e música), Alfredo Gomes 

(artes plásticas, cenografia, titiriteiro),  Michelle Moura e Ricardo Marinelli (artistas da 

dança), Olga Nenevê e Eduardo Giacomini (pesquisa teatral, corporal e vocal); e com 

a orientação de Fabiana Dultra Britto,  no seu Grupo de Estudos.   

Estes editais possibilitaram verbas públicas para o desenvolvimento de 

projetos nas artes, subsidiando, de forma inédita, artistas no contexto da cidade. 

 

 

3.4.6  O II Encontro das Novas Dramaturgias do Corpo  
 

 O II Encontro foi realizado entre 26 e 30 de novembro de 2003. O ambiente 

da dança na cidade, como citado no decorrer deste capítulo, já se encontrava 

transformado. Entre 2001 e 2003 houve um salto nesta área. Iniciativas públicas 

criaram espaços alternativos para o florescimento de novas idéias e ações. 

Paralelamente às atividades do Encontro, havia outras programações de dança em 

Curitiba, como as da Casa Hoffman, o que também foi inédito para o público, 

acostumado a não precisar ter de escolher.  

Os debates propostos nesta segunda edição incrementaram a contaminação 

entre arte e ciência. Houve boa receptividade do público para o debate “o pensamento 

do corpo e o corpo do pensamento”, entre os Doutores em Comunicação e Semiótica, 

Jorge Albuquerque e Helena Katz, ambos professores do Programa em Comunicação 

e Semiótica da PUC-SP. 

No diálogo sobre Curadoria, com a também Doutora em Comunicação e 

Semiótica da PUC-SP, Fabiana Dultra Britto e a produtora da PACT Zollverein (Centro 

Coreográfico e de Artes Cênicas do Ruhr/ Alemanha), Yvonne Whyte, novamente se 

tornou claro o interesse do público para com as relações estabelecidas entre as duas 

                                                 
88 Projeto elaborado por Flávio Stein (artista e pesquisador que tem se dedicado ao estudo da 
transdisciplinariedade na área artística e cultural) e Marila Velloso. Tem apoio do Núcleo de Artes Cênicas do Itaú 
Cultural (SP), do Hotel Rochelle e Pousada D’Aconchego. 
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convidadas. Toda a experiência de Yvonne na elaboração de projetos voltados ao 

fazer artístico e ao subsídio a criadores-intérpretes na Alemanha foi colocada frente as 

teorias apresentadas por Fabiana.  

Na apresentação de Le Poupées, de Marta Soares (dançarina e coreógrafa), 

apesar do pouco número de pessoas na platéia, efetivou-se a continuidade das idéias 

propostas no I Encontro. O estudo de Marta Soares com Kazuo Ohno no Japão, 

diluído em sua formação anterior, estabeleceu uma correlação com o trabalho das 

artistas convidadas em 2001, Setsuko Yamada e Vera Sala. 

Alguns dos trabalhos selecionados para o showcase, mostra de pesquisa de 

novas linguagens do corpo e da dança, desarticularam a conectividade com o 

ambiente do Encontro. Assim como alguns orientadores convidados para o showcase, 

apesar de toda a sua capacidade de reflexão e análise, talvez não tenham sido 

escolhidos pela curadoria de Marila Velloso, mediante os requisitos essenciais para a 

leitura dos corpos no contexto do Encontro. 

Quanto aos workshops, a proposta era a idéia de apresentar abordagens do 

corpo e movimento ainda não vistas pelos profissionais e pela comunidade curitibana, 

como já havia ocorrido no I Encontro e que disponibilizassem outros meios de escolha 

para a criação: o Body-Mind Centering desenvolvido por Bonnie Bainbridge Cohen há 

mais de trinta e cinco anos e integrado aos conceitos do milenar Yoga; o método 

Feldenkrais e o Projeto Bodycartography, de Otto Ramstad e Olive Bieringa. Este 

projeto propôs a exploração dos espaços públicos revelando a interação entre os 

praticantes e o ambiente, e contou com participantes de várias áreas, encerrando a 

atividade no Passeio Público. 

O II Encontro foi promovido pelo Centro Cultural Teatro Guaíra, primeiro 

evento na dança a ser patrocinado depois dos festivais de 60 e 70, o que demonstrou 

uma abertura da diretoria para outras ações artísticas fora do contexto 

BTG/G2/Escola. O Projeto foi realizado via Escola e reuniu os três corpos de dança 

em torno de um mesmo objetivo, levando-os, inclusive, a vivenciar experiências 

juntos. Iniciativa que possibilitou também o uso das salas das companhias 

(normalmente usadas para aulas e ensaios) para a apresentação de performances 

com artistas convidados, que ministraram workshops do BTG à Escola, envolvendo 

professores, alunos, bailarinos e funcionários que também puderam fazer os cursos.  
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3.4.7 Casa Hoffman  - Ano 2  
 

O ano de 2004 deu continuidade à programação da Casa Hoffman, 

apresentando um Conselho Curador no qual aparecem Andréa Lerner  e Rosane 

Chamecki como honorárias e também Leonel Brum, Diretor Artístico do Dança Brasil, 

evento que foi realizado entre 1997 e 2004 no CCBB - Centro Cultural Banco do Brasil 

do Rio de Janeiro e de Brasília.  O festival perdeu o apoio do Banco do Brasil para a 

sua edição de 2005, conforme tornou público na Carta Aberta à Dança Brasileira, de 

10 de fevereiro de 2005, que fez circular. O Dança Brasil recebeu apoio do Panorama 

RioArte de Dança Contemporânea, dirigido por Lia Rodrigues, onde será abrigado, na 

edição de 2005. 

 Os cursos escolhidos pela curadoria da Casa Hoffman em 2004 foram 

compostos por onze profissionais internacionais e três profissionais brasileiros. 

Entre as propostas, a maioria esteve voltada para a criação e a reflexão sobre 

processos particulares de pesquisa. Foram realizados também cursos com foco no 

aprendizado de técnicas de dança como contato improvisação, técnica de “release”  e 

técnica de Alexander. 

Entre os profissionais convidados estiveram Margarida Guergue, John 

Jasperse, Tere O’Connor (EUA), Willi Donner e Anna MacRae, Dani Lima (Rio de 

Janeiro), Shelley Senter, Fabiana Britto (SP/Bahia), Deborah Hay (Estados Unidos), 

Juan Domingues (Espanha/Alemanha), Cássia Navas (São Paulo), Simone 

Auqtherlony (Alemanha) com Lies in Performance(Performances e Mentiras), Thomas 

Lehmen (Alemanha) com Functions (Funções) e Xavier Le Roy (França/Alemanha). 

O Ciclo de Ações Performáticas que “visa fazer um mapeamento dos grupos 

que estão trabalhando em Curitiba e que querem inserir seus trabalhos em um 

ambiente critico” e tem por objetivo “não apenas divulgá-los, mas trocar informações e 

experiências sobre suas propostas, processos criativos e questões de recepção” 

(Programa Casa Hoffman, 2004) aconteceram às terças-feiras, às 19h30, com entrada 

franca. Eis a sua programação: In-Side CWB, com curadoria de Ricardo Marinelli; Da 

casa, com curadoria de Cristiane Bouger e Michelle Moura; Mostra Temática, de Olga 

Nenevê e Eduardo Giacomini; Improviso, curadoria de Rocio Infante e Andréa Serrato; 

Circuito Inserções, de Cristiane Bouger; Retrovisor, de Gustavo Bitencourt e Elisabete 
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Finger e Lado B, curadoria de Cristiane Bouger. 

 

 

3.5  OS CUSTOS 
 

A grande polêmica em torno da contratação de Andréa Lerner e Rosane 

Chamecki esteve relacionada aos altos custos envolvidos. A Curadoria da dupla 

custou R$ 100 mil reais para o período entre junho e dezembro de 2003. O fato de 

Rosane Chamecki ser prima de Cássio Chamecki, então Presidente da Fundação 

Cultural de Curitiba, também chamou a atenção. Suas justificativas se apoiavam no 

fato de que a criação de um centro de excelência, reunindo o que estava acontecendo 

de melhor no mundo em termos de expressão corporal, dependeria de um briefing 

como o da companhia Chamecki-Lerner para fazer contatos pessoais com artistas 

renomados e poder conseguir cachês mais baratos. Ele também enfatizava que, 

conforme matéria do Jornal Estado do Paraná de 19/06/2003, com “os nomes que 

elas têm, ficará muito mais fácil”.  

Cássio Chamecki escolheu duas artistas que tinham mérito pelo trabalho 

como coreógrafas, dentro e fora do Brasil. Porém, o fato de Andréa Lerner ser a filha 

do ex-governador também levantou questões: o prefeito de Curitiba, Cássio Taniguchi 

era do mesmo partido (PFL) que o ex-governador Jaime Lerner: “A escolha da 

companhia para dirigir o espaço causou um certo mal-estar na classe artística, que 

não entendeu os critérios adotados pela Fundação para determinar a curadoria da 

Casa Hoffman” (JORNAL FOLHA DE LONDRINA, 19/06/2003). O vereador do PT, 

Paulo Lamarca, solicitou informações sobre a contratação da companhia mesmo 

sendo a favor do projeto, pois acreditava que a falta de transparência poderia 

comprometer a credibilidade do espaço. 

Sem dúvida, não houve vontade política, por parte do presidente da FCC, em 

consultar outros profissionais, inseridos no contexto da cidade. A gestão de 

Chamecki89 mostrava interesse desde 2002, em realizar alguma ação na dança e 

acaba priorizando um centro de “excelência” que, de fato, levantou a poeira na cidade 

                                                 
89 Cássio Chamecki era o diretor do festival de Teatro de Curitiba até assumir o cargo de Presidente da Fundação 
Cultural de Curitiba. 
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por promover o acesso a informações difíceis de se alcançar por outros tipos de 

iniciativas. Uma escolha que também se baseou na idéia de trazer “o melhor” para 

construir “o melhor”, com um alto custo para se lançar como referência nacional e 

internacional (o que remete aos anos dourados dos governantes da década de 60 e 

70). A quantia paga pela curadoria durante o primeiro  ano de implantação da Casa 

Hoffmann revela que faltam aos organismos não inseridos no ambiente a noção da 

realidade local e mesmo nacional, onde pretendem aplicar ações, e, por exemplo, 

cobrar cachês. Andréa Lerner, em entrevista à Gazeta do Povo de 19 de junho de 

2003, dizia que era preciso começar a trabalhar para depois ir se adequando à 

realidade: “Não somos administradoras do espaço, mas queremos estar o mais 

próximo possível”. 

Não faz parte dos objetivos desta dissertação estabelecer uma relação custo-

benefício entre o que foi investido e propiciado pelas informações geradas por tantos 

profissionais que visitaram Curitiba,  em um período tão curto de tempo. Apenas a 

cadeia de reações desencadeada a partir daqui poderá consolidar tais dados. Porém, 

dois fatores merecem reflexão: independente do mérito profissional de ambas, a 

escolha dos nomes de Andréa Lerner e Rosane Chamecki se dá, mesmo na instância 

municipal,  pela transmissão vertical, replicando um processo de características 

habituais entre nós e sempre baseado na escolha de alguém influente, onde são 

outros os fatores em jogo, tais como a posição ocupada pela família na sociedade 

e/ou seu círculo de amigos. O processo lembra aquele que resultou na escolha de 

Tereza Padron.  

O critério de escolha, como o renome internacional, é também questionável, 

uma vez que o sucesso fora do Brasil depende não somente da qualidade ou 

competência profissionais do indivíduo, como também de circunstâncias de outra 

natureza.  

Se tomarmos como exemplo a oportunidade que a gestão de Helena Severo, 

Secretária Municipal de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, entre 1993 e 1996 e 

entre 1997 e 200090, propiciou aos artistas independentes da dança contemporânea 

carioca, teremos mais um referencial para entender como determinadas configurações 

do ambiente determinam ou não, desde a replicação de um meme, até condições para 

                                                 
90 Brum (2001, p. 10). 
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a continuidade de um trabalho artístico e, como conseqüência, um renome.  A 

responsabilidade de cada um é inerente à co-responsabilidade de todos. Nesta 

escolha inicial de política para a dança no município de Curitiba, se replica  a 

estratégia utilizada, em 1956 e em outros momentos desta história, como já foi 

anteriormente explicitado. 

Um outro fator que se repete ciclicamente diz respeito ao tipo de planejamento 

e aplicação de verbas públicas para a dança que caracteriza, de modo geral, o 

Paraná,  desde 1956. A dança mantida pelo Estado do Paraná foi privada de editais e 

de políticas públicas que ampliassem o seu raio de atuação. Acabou centralizada 

espacial e artisticamente. E esta centralização, ao mesmo tempo em que lançou 

nacionalmente, por um bom tempo, uma dança de qualidade, dificultou o 

desenvolvimento de iniciativas particulares  de artistas independentes, que buscavam 

se estabelecer ao largo da Praça Santos Andrade. A imagem da dança, em um 

contexto como o aqui descrito, dificultou o florescimento de outras propostas, ao longo 

de vários anos.  

No que concerne à dança, todos os recursos estaduais são destinados ao 

Teatro Guaíra, que inclui a manutenção e produção da Escola de Dança, que hoje se 

divide com a Companhia do BTG e com o G2. Fortalecer um organismo ou instituição 

em detrimento de outros não parece estimular um canal comunicativo de interações, 

nem tampouco desaguar no fortalecimento do todo. Bauman (1999, p. 117): “O Estado 

moderno era um poder planejador, e planejar  significava definir a diferença entre 

ordem e caos, separar o próprio  do impróprio, legitimar um padrão às expensas de 

todos os outros. O Estado moderno difundia alguns padrões e se punha a eliminar 

todos os outros.”  

Vale ponderar que, nestes quase cinqüenta anos, foi o Estado o grande 

financiador da dança em todo o Paraná. Em Curitiba, a instância municipal se eximiu 

de seu papel de propor políticas públicas para a dança, contentando-se apenas com a 

promoção de eventos – tipo de ação que não contribui para fomentar o 

desenvolvimento de nenhuma área. Neste caso específico, sequer estimulou a  dança 

realizada no Guaíra.  Com certeza, os editais lançados nos últimos dois anos pela 

FCC, que se somam ao estabelecimento da Casa Hoffmann, são norteadores de 

novos rumos na cidade.  
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Mas quando se trata de criar e implantar projetos novos, cabe ser levada em 

consideração também a questão das diferenças salariais  existentes para 

remuneração de cargos ou funções para evitar um indesejável superfaturamento 

orçamentário. Evidentemente, contratos internacionais têm preços diferenciados. Os 

realizados pela Casa Hoffmann, além de trazerem IBOPE,  também deixaram 

resíduos vinculados à qualidade e competência dos seus convidados – fato que aqui 

não está sendo questionado, mas sim a desproporção de seus custos em relação ao 

ambiente então existente na cidade. E há que se considerar também, em termos de 

políticas públicas, a continuidade das suas iniciativas – e valores muito acima do 

mercado, geralmente encontram enorme dificuldade em conseguir condições de 

permanência. 

A construção do Teatro Guaíra e da dança à ele vinculada, foi um exemplo de 

sonho do governo paranaense que se estende desde 1956. E por muito tempo, foi 

apoiado pelo ambiente curitibano,  envolvendo a mídia e o público: “...nós podemos 

mensurar sucesso como a capacidade de propagar cópias do mesmo  programa  na 

próxima geração: na realidade isto quer dizer que um programa de sucesso é aquele 

que promove a sobrevivência,  a reprodução do animal que o adota” (DAWKINS, 

1999, p.121).  Contudo, foram nas adaptações e ajustes inerentes a um processo 

evolutivo, muitas vezes negligenciados pela transmissão vetorial, que impossibilitou, 

em grande parte, as necessárias transmissões culturais subseqüentes na dança do 

Guaíra. Não só na esfera artística, mas também político-administrativo. O que leva 

esta dança hoje, a existir sob condições precárias para sua sobrevivência e a de seus 

organismos: a falta de existência de cargos efetivos, os baixos salários, as 

contratações que não garantem segurança, as inúmeras reprovações e desistências 

dos alunos da Escola, tudo isso produz um ambiente gerador de insegurança. Para 

Greiner (2005, p.82): “A permanência está na aptidão do vivo para se organizar 

sempre em relação a algo ou alguém, na tentativa de manter vínculos de naturezas 

diversas (sonhos, afeto, ideais e assim por diante) e sobreviver.” 

 A hipótese aqui é a de que o tipo de replicação “sobrevivência do primeiro” e 

“transmissão conformista” foi a ocorrida entre o Guaíra, e a dança em Curitiba, e se 

justificou em função de um contexto que permitiu que uma companhia estatal partisse 

de condições de sobrevivência iniciais bastante privilegiadas e não compartilhadas 
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com os grupos independentes e não subsidiados ou patrocinados, que não possuíam 

uma infra-estrutura garantida (espaço sem custos com aluguel, nem impostos, 

funcionários disponíveis para inúmeras funções como produção, costura, criadores, 

salários garantidos, programação oficial com pautas pré-estabelecidas no teatro e 

apresentações em outras cidades). Vale acrescentar a tais privilégios  ainda um outro: 

quando algum convite é feito para representar o Paraná, o BTG é sempre a única 

companhia convidada. Como aconteceu agora, para representar o Paraná no ano do 

Brasil na França. O que não deixa de ser legítimo partindo de um contexto onde a 

verba foi sempre prioritariamente investida no Guaíra. Como exigir que os 

representantes não se lembrem da única dança que eles conhecem? 

Essas condições estruturais, que acabam permitindo melhores condições para 

a criação e preparo dos bailarinos (já que todos estão disponíveis seis horas diárias 

para trabalhar), capacitam o Balé Teatro Guaíra a sobreviver de forma independente 

na cena curitibana, paranaense e nacional, sem depender de crítica ou qualquer outra 

forma de avaliação do que produzem. E hoje, o mesmo se dá com relação ao G2. Os 

artistas e grupos independentes dependem da recepção de seus trabalhos para 

poderem sobreviver. Precisam da mídia, do público pagante e da infra – estrutura (que 

normalmente não se compara a de uma companhia estatal), para se tornarem 

competitivos e sobreviverem no mercado. Ainda mais em um mercado com este tipo 

de replicação.  

O tipo de replicação anteriormente apresentado leva à hipótese da 

“transmissão conformista”. Dawkins (2001, p. 220): “A seleção favorece os memes 

que exploram seu ambiente cultural para vantagem própria. (...) O “fundo” de memes, 

portanto, passa a ter atributos de um conjunto evolutivamente estável, o qual os novos 

memes acham difícil invadir.” O conformismo viria da falta de invasões e conseqüente 

falta de trocas informativas com o ambiente, e das transformações que poderiam ter 

ocorrido neste organismo supostamente estável. Tal lugar de privilégio, frente aos 

outros organismos do ambiente, seria uma conseqüência por “sair na frente”. Face ao 

conceito de corrida armamentista de Dawkins, organismos que suportam este tipo de 

replicação perdem, ao longo do tempo, a força de incrementar a sua própria 

performance, caso não encontrem, no seu ambiente, outros organismos em iguais 

condições para lhes estimular (mesmo que, na saída, tenham começado em 

 



 118

vantagem). Esta situação evolutiva estável promove apatia, gerada também pela 

ilusão de uma crença na sua supremacia frente aos outros. Como diz Dawkins (2001, 

p. 220): “ ... garante sua própria perpetuação pelo recurso inconsciente simples de 

desencorajar a indagação racional”. 

Mesmo assim, o ambiente ao redor do Guaíra se transformou, ao longo de 

tantos anos, constituindo uma nova configuração na cidade. Mas há que se ressalvar 

que foram com as verbas públicas e, portanto, com o apoio do Estado, que as 

grandes impulsões foram dadas. E que nos momentos em que este não esteve 

presente, cumprindo seu papel de mediador, ou quando apenas utilizou as artes para 

seu autobenefício, enfraqueceu a continuidade do desenvolvimento de toda uma área 

de conhecimento. Ainda que seja o entendimento do estado que a dança e todas as 

artes devam se tornar auto-sustentáveis, para que tal situação seja conquistada, é 

imprescindível que se crie a demanda necessária. E para isso, o investimento e a 

participação do Estado, são indispensáveis. 

Quanto à mídia, a pesquisa realizada durante a dissertação evidenciou que 

pode-se, de fato, contar toda uma história através do que foi publicado nos jornais. E 

que, exatamente por isso, o que não está publicado silencia sobre acontecimentos 

que fazem parte dos contextos e que, com o passar do tempo, à medida que as suas 

testemunhas desaparecem, com elas some também a complexidade cultural das 

situações vividas, produzindo imagens pouco fiéis para pesquisadores. A contribuição 

do jornalismo, portanto, pode ir muito além do registro episódico dos acontecimentos 

culturais. Caso tome para si a sua parcela de co-responsabilidade frente à uma 

necessária produção uma reflexão, através do exercício da crítica especializada, 

irrigará o presente de modo a criar um outro futuro para a dança entre nós.  

Intenções e ações, crenças e comportamentos se instauram para fins de 

sobrevivência e evolução. Indivíduos, famílias, clãs, normalmente visam a 

permanência de suas idéias, códigos, métodos,  e sistemas. Dawkins (2001, p. 221): 

“O que não levamos em conta anteriormente é que uma característica cultural poderá 

ter evoluído da maneira como o fez simplesmente porque é vantajoso para ela 

própria.”  Ou como para Bauman (2000, p. 9): “As crenças não precisam ser coerentes 

para que se acredite nelas”.   

 Greiner e Katz, ao historiar a rejeição da teoria da evolução e a grande 
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resistência por parte dos cientistas a conceitos do darwinismo, abordam a importância 

da Teoria Evolutiva para compreender a “complexidade do mundo fora do torniquete 

do determinismo” e para evitar a idéia de causa e efeito, onde sempre há um vilão na 

história (2004, p.5). A sobrevivência, ao contrário do que muitos acreditaram ao 

aplicar algumas idéias do darwinismo aos “grupos humanos”, não está vinculada ao 

egoísmo e à competição. Para Greiner e Katz, este acabou se tornando um 

argumento insustentável em termos evolucionistas. Condenação que também  inclui o 

equivocado estabelecimento de interrelação entre os processos de evolução e 

progresso91 . 

 Assim como o conceito de progresso usado como sinônimo ao de evolução 

deve ser considerado um equívoco, a idéia de sucesso para justificar progresso 

(baseado naquele entendimento problemático do senso comum do que seja evolução) 

parece também não se sustentar. 

Se as características sociais, políticas e humanas não são a antítese do 

biológico, poderíamos partir de noções da Biologia para modificar nossos mecanismos 

de escolha. Escolha no que diz respeito ao modo como iremos estabelecer um 

processo de comunicação, que, baseado nas Teorias Evolucionárias e, mais 

especificamente no conceito de Coevolução, se dá basicamente “no trânsito  entre o 

dentro e o fora do corpo” (GREINER, 2005, p. 64). Um fora  que envolve o ambiente e 

o que nele pode ser considerado como informação. Um trânsito que pode ser impelido 

a restringir-se, apenas para a conveniência de alguns; ou um trânsito com a 

possibilidade da “disseminação de mensagens sobre um horizonte temporal longo” 

(AUENGER, 2002, p. 263). 

Dawkins (2001, p. 222) pondera que apenas nós, humanos, temos a 

capacidade de previsão, o que nos permite planejar, a longo prazo, nossas ações - 

além de podermos “cultivar um altruísmo puro e desinteressado” frente às nossas 

escolhas. Pode-se, portanto, estabelecer uma relação com a estratégia de 

sobrevivência defendida por Bauman (1999, p. 271): a solidariedade. Que envolve 

luta,  que “significa  disposição para lutar; e entrar na luta em prol da diferença alheia, 

não da própria”. E sobrevivência porque entende que a preservação de si mesmo só 

pode ser encontrada no reconhecimento da diferença do outro. 
                                                 
91 Artigo  Corpomídia: a questão epistemológica do corpo na área da comunicação social , de Helena Katz e 
Christine Greiner (2004:4). 
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Entre processos de influência e de contaminação, passaram-se gerações e 

inúmeras escolhas que permitem, hoje, refletirmos sobre a evolução cultural da dança 

em Curitiba dos últimos cinqüenta anos. Diferentemente dos que nos antecederam, 

partimos agora de outros princípios, que podem vir ou não, dependendo de nossas 

escolhas, fazer parte da próxima configuração de uma política de acontecimentos 

culturais. Primeiramente, como co-responsáveis por esta capacidade, como diz 

Bauman (2000, p. 204), “da espécie se comunicar e alcançar entendimento mútuo - no 

sentido, repito, de “saber como prosseguir”.  

Tudo isso ganha uma relevância toda própria quando o que está envolvido no 

planejamento são as verbas públicas, que dizem respeito a todos os cidadãos. E 

quando se fala em verbas públicas, deve-se lembrar sempre das suas três instâncias: 

municipal, estadual e da União.  
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________. Presidente do Paraguai enaltece campanha “Tempo de Cultura”. Edição de 
23/04/69. 
 

________. Público de Curitiba é exceção no Brasil. Edição de 25/04/69. 
 

________. Oportuna obra pública.  Edição de 12/04/69 
 

________. Bailarinos passam nos exames do TG. Edição de 24/12/70. 
 

________. Nem só de teatro vive o Guaíra. Edição de 20/08/72.  
 

________.  “Giselle” em Brasília: aplaudido em pé...Edição de 06/11/77. 
 

________. Curso de aperfeiçoamento para professores de balé Guaíra. Edição de 
22/02/79. 
 

________. Guaíra apresenta o Corpo de Baile. Edição 28/09/79. 
 

________. Ballet Guaíra: coreografando dificuldades. Edição de 27/08/92. 
 

________. Há 36 anos formando bailarinos. Edição de 23/11/92. 
 

________. Viva o povo brasileiro. Edição de 17/11/95. 
 

________. A nova companhia da cidade: companhia da cidade traz para Curitiba uma 
nova proposta na dança contemporânea. Edição de 08/07/96. 
 

________. Nos passos da dança. Edição de 06/12/96. 
 

________. Miscelânea experimental. Edição de 20/10/00. 
 

________. Dança do amanhã. Edição de 09/10/00.  
 

________. Conversa de peito aberto. Edição de 04/11/2000. 
 

________. Rumos dança 2000 define perfil do PR. Edição de 14/02/2001. (Caderno 
G). 
 

________. Para dar um baile na crise. Edição de 26/04/2001. 
 

 



 130

________. Sucesso no retorno. Edição de 05/06/2001. 
 

________. Para dar um baile na crise. Edição de 26/04/2002. Caderno G. (p.1)  
 

________. Política cultural: começam as atividades da nova fase da Casa Hoffman. 
Edição de 19/06/2003. Caderno G. (p. 04). 
 

________. Dança de ousadia e irritação. Edição de 19/10/2003. 
 

________. Sonho de natal. Edição de 10/12/2004. Caderno G. (p. 01).  
 

________. Teatro: Governo libera R$ 5 milhões. Edição de 17/12/2004.  
 

 
LEIS, RESOLUÇÕES, COMUNICADOS E  EDITAIS 
 
PARANÁ. Diário Oficial de 11 de abril de 1956, pela Portaria no. 29. Governo de 
Moisés Lupion. 
 

PARANÁ. Comunicado. Produção do Teatro de Comédia do Paraná – TCP – 1º. 
Semestre de 2005. Lançado em 20/12/2004. Centro Cultural Teatro Guaíra. 
 

PARANÁ. Edital No. 04/89. De apoio à montagem ou viagem de espetáculos de 
Dança. De 29/06/89. Secretaria de Estado da Cultura. 
 

PARANÁ. Resolução no. 2503/04, de 14 de junho de 2004, da Secretaria e Estado da 
Educação. 
 

PARANÁ. Lei 10219/92, em Diário Oficial de 21/12/92. 
 

PARANÁ.  Lei  13666, de 2002  
 

BRASIL. Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000. 
 

 

ENTREVISTAS 
 
DELAVALLE, Hugo. Entrevista concedida em 12 de  fevereiro de 2005. 
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GONÇALVES, Rosane. Entrevista concedida em 2005. 
 

GRECA, Eleonora.  Entrevista concedida em 25 de janeiro de 2005.  
 

INFANTE, R. Entrevista concedida em 2005. 
 

LERNER, Andréa. Entrevista concedida em 2003. 
 
LUNA, Sávio de. Entrevista em fevereiro de 2005. 
 

NENEVÊ, Olga. Entrevista concedida em 2003. 
 

PIRES, Pedro.  Entrevista concedida em 10 de fevereiro de 2005. 
 

REINECKE, Carla.  Entrevista concedida em 20 de janeiro de 2005. 
 

SETRAGNI, Loraci.  Entrevista concedida em 15 de janeiro de 2005. 
 

TOURINHO,  Marlene. Entrevista concedida em 15 de setembro de 2004. 
 

WALFLOR, Verinha.  Entrevista concedida em 23 de janeiro de 2005. 
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DIÁRIO OFICIAL DE 11 DE ABRIL DE 1956, PELA PORTARIA NO. 29. 
GOVERNO DE MOISÉS LUPION. 
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EDITAL PETROBRÁS 2004 
 Seleção Pública - Música  

• Digitalização do acervo musical do cabido metropolitano do Rio de Janeiro 
• Discografia essencial dos LP brasileiros 
• Benê, o flautista! 
• Acervo Antônio Carlos Jobim 
• Passado musical 
• Projeto Arquivo Paschoal Segreto: identificação, processamento técnico, Conservação, 

Restauração, Acondicionamento Microfilmagem e Digitalização 
• Acervo de música brasileira da Unicamp: Digitalização e disponibilização na biblioteca digital 

(CDMC) 
• Acervo Rádio Nacional 
• Digitalização dos acervos sonoros da Funarte 
• Túlio Piva - pra ser samba brasileiro 
• Cachuera de música 
• Conservação e instalação definitiva do acervo Curt Lange - UFMG 
• Temporada Petrobras de concertos didáticos na Sé de Mariana 
• A obra de câmara para sopros de Heitor Villa-Lobos 
• Música contemporânea brasileira para clarinetes, percussão e canto 
• Sinfonia jovem de Campinas - Temporada 2004-2005 
• Viola instrumental - songbook 
• Xangô da Mangueira, 80 anos 
• Um sopro de Brasil 
• Registro sonoro do encontro de Folia de Reis do DF 
• Música contemporânea brasileira em registro pela Discoteca Oneyda Alvarenga do CCSP 
• Bossa Nova: aqui tem 
• Toques e trocas 
• A Bahia do Afoxé Filhos de Ghandy 
• Cartilha rítmica para piano de Almeida Prado 
• Umas mulheres que dão no couro: as caixeiras do Divino no Maranhão 
• Poetas da mata norte 
• Origens do violão brasileiro - Levino Albano da Conceição "Cego Levino" 
• Registro de Willy Corrêa de Oliveira, o presente 
• Choro carioca, música do Brasil 
• Projeto Candongueiro 
• Francisco Mignone - a integral para violino e piano 
• Songbooks - a música de Moacir Santos 
• Carimbó de Santarém Novo 
• Zé Menezes - autoral 1 
• Turista aprendiz 
• Universo poético-musical dos congadeiros de Atibaia 
• Revista Bixiga Oficina do Samba 
• "Pretobras": por que eu não pensei nisso antes - Songbook de Itamar Assumpção 
• Pé com pé 

Digitalização do acervo musical do cabido metropolitano do Rio de Janeiro 

Número / Título do Projeto: Digitalização do acervo musical do cabido metropolitano do Rio de Janeiro 
Diretor / Produtora (proponente): Movimento.com Produções Artísticas Ltda - Elizabeth Babo 
Cidade/Estado: Araruama - RJ 
Resumo: 
Recuperação e disponibilização de partituras de importantes compositores do período colonial brasileiro. 
Discografia essencial dos LP brasileiros 

Número / Título do Projeto: Discografia essencial dos LP brasileiros 
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Diretor / Produtora: Carino Produções LTDA - João Carlos Coutinho Carino 
Cidade/Estado: Rio de Janeiro - RJ 
Resumo:  
Levantamento e disponibilização da discografia essencial dos LP brasileiros, extremamente importante para 
o estudo da MPB no período de 1950 a 1990, aproveitando os arquivos ainda existentes das gravadoras. 
 
  
Benê, o flautista! 

Número / Título do Projeto: Benê, o flautista! 
Diretor / Produtora: Paulo Eduardo Flores da Silva 
Cidade/Estado: Tatuí - SP 
Resumo:  
Recuperação das gravações originais essenciais de Benedito Lacerda, um dos maiores flautistas da música 
popular brasileira. 
  
Acervo Antônio Carlos Jobim 

Número / Título do Projeto: Acervo Antônio Carlos Jobim 
Diretor / Produtora: Instituto Antonio Carlos Jobim - Paulo Hermanny Jobim 
Cidade/Estado: Rio de Janeiro - RJ 
Resumo:  
Disponibilização pela internet de dezenas de milhares de documentos pessoais, musicais e iconográficos, 
que complementam a exemplar publicação do "Cancioneiro Jobim". 
  

Passado musical 

Número / Título do Projeto: Passado musical 
Diretor / Produtora: Faculdades Católicas Sociedade Civil Mantenedora da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro - Pe. Jesus Hortal Sánchez, SJ 
Cidade/Estado: Rio de Janeiro - RJ 
Resumo:  
Digitalização de 12 mil discos 78rpm da seção de música da Fundação Biblioteca Nacional e 
disponibilização pela internet. 
 
 
Projeto Arquivo Paschoal Segreto: identificação, processamento técnico, Conservação, 
Restauração, Acondicionamento Microfilmagem e Digitalização 

Número / Título do Projeto: Projeto Arquivo Paschoal Segreto: identificação, processamento técnico, 
Conservação, Restauração, Acondicionamento Microfilmagem e Digitalização 
Diretor / Produtora: Fundação Miguel de Cervantes de apoio à pesquisa e à leitura na Biblioteca Nacional 
- Pedro Henrique Mariani Bittencourt 
Cidade/Estado: Rio de Janeiro - RJ 
Resumo:  
Recuperação do Arquivo Paschoal Segreto, um dos mais importantes arquivos do teatro musical carioca. 
 

Acervo de música brasileira da Unicamp: Digitalização e disponibilização na biblioteca digital 
(CDMC) 

Número / Título do Projeto: Acervo de música brasileira da Unicamp: Digitalização e disponibilização na 
biblioteca digital (CDMC) 
Diretor / Produtora: Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - FUNCAMP - João Domingos Biagi 
Cidade/Estado: Campinas - SP 
Resumo:  
Digitalização e disponibilização de uma das mais importantes coleções da composição brasileira, com 
ênfase no repertório contemporâneo. 
 

Acervo Rádio Nacional 
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Número / Título do Projeto: Acervo Rádio Nacional 
Diretor / Produtora: Sarapuí Produções Artísticas LTDA. - Manoel Antonio Nabuco 
Cidade/Estado: Rio de Janeiro - RJ 
Resumo:  
Recuperação do acervo musical da mais importante rádio brasileira e disponibilização no Museu da Imagem 
e do Som (MIS) - RJ. 

 
Digitalização dos acervos sonoros da Funarte 

Número / Título do Projeto: Digitalização dos acervos sonoros da Funarte 
Diretor / Produtora: Associação Cultural Funarte - Orlando Miranda de Carvalho 
Cidade/Estado: Rio de Janeiro - RJ 
Resumo:  
Criação de uma rádio virtual que disponibilizará mais de 1000 apresentações representativas dos anos 70 e 
80. 
 
Túlio Piva - pra ser samba brasileiro 

Número / Título do Projeto: Túlio Piva - pra ser samba brasileiro 
Diretor / Produtora: Márcio Renato Gobatto 
Cidade/Estado: Porto Alegre - RS 
Resumo:  
Primeira edição em CD da discografia completa de Túlio Piva, o mais importante sambista gaúcho, ao lado 
de Lupicínio Rodrigues. 
 
Cachuera de música 

Número / Título do Projeto: Cachuera de música 
Diretor / Produtora: Associação Cultural Cachuera - Paulo Anderson Fernandes Dias 
Cidade/Estado: São Paulo - SP 
Resumo:  
Palestras e espetáculos de música popular tradicional com compilação em CD.. 
 
Conservação e instalação definitiva do acervo Curt Lange - UFMG 

Número / Título do Projeto: Conservação e instalação definitiva do acervo Curt Lange - UFMG 
Diretor / Produtora: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - José Nagib Contrim Árabe 
Cidade/Estado: Belo Horizonte - MG 
Resumo:  
Criação de um centro de pesquisa consagrado ao acervo de um dos mais importantes musicólogos do 
Brasil, parte do qual será disponibilizado pela Internet. 
 
Temporada Petrobras de concertos didáticos na Sé de Mariana 

Número / Título do Projeto: Temporada Petrobras de concertos didáticos na Sé de Mariana 
Diretor / Produtora: Elisa Freixo Produções Artísticas ME - Elisa Augusta Amaral Freixo 
Cidade/Estado: Mariana - MG 
Resumo:  
Série de 50 concertos apresentados e interpretados pela cravista Elisa Freixo num dos mais importantes 
órgãos antigos do mundo. Inclui, ainda, DVD didático. 
 
A obra de câmara para sopros de Heitor Villa-Lobos 

Número / Título do Projeto: A obra de câmara para sopros de Heitor Villa-Lobos 
Diretor / Produtora: Quinteto Villa-Lobos Produções Artísticas LTDA. - Aloysio Moraes Rego Fagerlande 
Cidade/Estado: Rio de Janeiro - RJ 
Resumo:  
Primeira gravação integral da obra, interpretada pelo Quinteto Villa-Lobos num CD duplo. 
 

Música contemporânea brasileira para clarinetes, percussão e canto 
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Número / Título do Projeto: Música contemporânea brasileira para clarinetes, percussão e canto 
Diretor / Produtora: Diálogos Produções Artísticas S/C Ltda. - Joaquim Corrêa Moraes Abreu Neto 
Cidade/Estado: São Paulo - SP 
Resumo:  
Gravação em CD de uma seleção representativa de compositores brasileiros da atualidade. 
 
Sinfonia jovem de Campinas - Temporada 2004-2005 

Número / Título do Projeto: Sinfonia jovem de Campinas - Temporada 2004-2005 
Diretor / Produtora: Associação Orquestra Sinfônica Jovem de Campinas - Simone Sousa Campos de 
Menezes 
Cidade/Estado: Campinas - SP 
Resumo:  
Temporada de concertos da Orquestra Sinfônica Jovem de Campinas, resultando na gravação de um CD 
com obras inéditas do compositor Ernst Mahle - suíço radicado na Bahia e que teve importante participação 
na vanguarda da década de 60). 
 
Viola instrumental - songbook 

Número / Título do Projeto: Viola instrumental - songbook 
Diretor / Produtora: Artviva Produção Cultural LTDA. - Ana Regina Machado Carneiro 
Cidade/Estado: Rio de Janeiro - RJ 
Resumo:  
Reunião inédita de partituras do repertório de raiz de violeiros brasileiros, em transcrição fiel aos modos 
originais de execução de cada região.  
 
Xangô da Mangueira, 80 anos 

Número / Título do Projeto: Xangô da Mangueira, 80 anos 
Diretor / Produtora: Cooperativa de artistas autônomos - Ricardo Murtinho Braga Cotrim 
Cidade/Estado: Rio de Janeiro - RJ 
Resumo:  
Registro em CD e livro da vivência do sambista Xangô, um dos baluartes da Estação Primeira da 
Mangueira, a maior escola de samba carioca. 
 
Um sopro de Brasil 

Número / Título do Projeto: Um sopro de Brasil 
Diretor / Produtora: Myriam Taubkin Produções Artísticas - Myriam Taubkin 
Cidade/Estado: Lavras - MG 
Resumo:  
Projeto que inclui apresentações, gravação ao vivo, lançamento em CD, produção de DVD e publicação de 
livro, registrando o repertório de instrumentistas de sopro de todas as regiões do país, enriquecido de 
pesquisa e iconografia. 

 
Registro sonoro do encontro de Folia de Reis do DF 

Número / Título do Projeto: Registro sonoro do encontro de Folia de Reis do DF 
Diretor / Produtora: Viola Brasileira Show Produções e Eventos - Volmi Batista da Silva 
Cidade/Estado: Brasília - DF 
Resumo:  
Projeto que preserva uma manifestação popular relevante da região, abarcando a diversidade rítmica, 
melódica e de cantos que as várias Companhias de Santos Reis.  
 
Música contemporânea brasileira em registro pela Discoteca Oneyda Alvarenga do CCSP 

Número / Título do Projeto: Música contemporânea brasileira em registro pela Discoteca Oneyda 
Alvarenga do CCSP 
Diretor / Produtora: Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo - Leopold Nosek 
Cidade/Estado: São Paulo - SP 
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Resumo:  
Digitalização de um banco de partituras com 35 mil ítens e elaboração do catálogo de cinco importantes 
compositores brasileiros contemporâneos. 
 
 
Bossa Nova: aqui tem 
Número / Título do Projeto: Bossa Nova: aqui tem 
Diretor / Produtora: VCR cine video ltda - Wagner Paula de Carvalho 
Cidade/Estado: São Paulo - SP 
Resumo:  
Documentário em DVD sobre o desenvolvimento da Bossa Nova em São Paulo, dirigido por Fernando Faro, 
com pesquisa de Carlos Calado. 
 

Toques e trocas 

Número / Título do Projeto: Toques e trocas 
Diretor / Produtora: Pentagrama Promoções e Produções Ltda. - Angelo Marcos Filizola 
Cidade/Estado: Olinda - PE 
Resumo:  
Registro, em um portal e seis CDs, do encontro de culturas populares nordestinas com interação entre as 
mesmas. 
 

A Bahia do Afoxé Filhos de Ghandy 

Número / Título do Projeto: A Bahia do Afoxé Filhos de Ghandy 
Diretor / Produtora: S12 Produções, Promoções e Publicidade LTDA - José Lino Alves de Almeida 
Cidade/Estado: Salvador - BA 
Resumo:  
Registro em DVD de importante manifestação popular, documentando a participação do Afoxé nos 
principais eventos populares da Bahia. 
 

  
Cartilha rítmica para piano de Almeida Prado 

Número / Título do Projeto: Cartilha rítmica para piano de Almeida Prado 
Diretor / Produtora: Sara Cohen 
Cidade/Estado: Rio de Janeiro - RJ 
Resumo:  
Primeira gravação de importante obra didática de um dos mais significativos compositores eruditos 
brasileiros da atualidade. 
 

Umas mulheres que dão no couro: as caixeiras do Divino no Maranhão 

Número / Título do Projeto: Umas mulheres que dão no couro: as caixeiras do Divino no Maranhão 
Diretor / Produtora: Marise Gloria Barbosa 
Cidade/Estado: São Paulo - SP 
Resumo:  
Documentário em DVD com as diferentes formas do fazer musical associado ao Culto do Divino em 
diferentes regiões e grupos de Caixeiras.  
 

  
Poetas da mata norte 

Número / Título do Projeto: Poetas da mata norte 
Diretor / Produtora: Sérgio Roberto Veloso de Oliveira 
Cidade/Estado: Recife - PE 
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Resumo:  
Seis CDs registrando artistas populares ligados ao folclore da zona da mata pernambucana, coordenados 
pelo músico Siba Veloso. 
 

Origens do violão brasileiro - Levino Albano da Conceição "Cego Levino" 

Número / Título do Projeto: Origens do violão brasileiro - Levino Albano da Conceição "Cego Levino" 
Diretor / Produtora: Ezequiel Paula Pias 
Cidade/Estado: Curitiba - PR 
Resumo:  
CD, livreto, concertos e palestras contemplando a obra do importante e esquecido compositor e violonista 
brasileiro de meados do século XX. 
 

Registro de Willy Corrêa de Oliveira, o presente 

Número / Título do Projeto: Registro de Willy Corrêa de Oliveira, o presente 
Diretor / Produtora: THEZ Assessoria e treinamento S/C LTDA - Thiago de Abreu Sampaio Holl Cury 
Cidade/Estado: São Paulo - SP 
Resumo:  
Primeira gravação de uma seleção de obras recentes de um dos mais importantes e polêmicos 
compositores de vanguarda do Brasil. 
 

Choro carioca, música do Brasil 

Número / Título do Projeto: Choro carioca, música do Brasil 
Diretor / Produtora: Acari Produções Ltda. - Luciana Maria Rabello Pinheiro 
Cidade/Estado: Rio de Janeiro - RJ 
Resumo:  
Projeto de 15 CDs com gravações que registram a obra, em grande parte inédita, de 50 compositores das 
duas primeiras gerações de chorões nascidos no Rio de Janeiro entre 1840 e 1880, em continuidade à 
excepcional série Princípios do Choro, já patrocinada pela Petrobras e coordenada pelo músico Maurício 
Carrilho. 
 

Projeto Candongueiro 

Número / Título do Projeto: Projeto Candongueiro 
Diretor / Produtora: Ilton Lopes Mendes 
Cidade/Estado: Niterói - RJ 
Resumo:  
Gravação de três CDs de relevantes sambistas cariocas de raiz e temporada de quatro apresentações de 
cada músico no Candongueiro, reduto do samba, em Niterói. 
 

Francisco Mignone - a integral para violino e piano 

Número / Título do Projeto: Francisco Mignone - a integral para violino e piano 
Diretor / Produtora: Sonata Consultoria e Produções Artísticas Ltda. - Lilian Barretto 
Cidade/Estado: Rio de Janeiro - RJ 
Resumo:  
Primeira gravação da obra completa para violino e piano e digitalização das partituras de um dos mais 
importantes compositores brasileiros. 
 

 
Songbooks - a música de Moacir Santos 

Número / Título do Projeto: Songbooks - a música de Moacir Santos 
Diretor / Produtora: Som de Casa Empreendimentos Culturais LTDA - Mário Adnet 
Cidade/Estado: Rio de Janeiro - RJ 
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Resumo:  
Três volumes de partituras de um dos mais importantes compositores e arranjadores do samba-jazz. Boa 
parte dessas peças foi gravada no CD Ouro Negro, patrocinado pela Petrobras. 
 

Carimbó de Santarém Novo 

Número / Título do Projeto: Carimbó de Santarém Novo 
Diretor / Produtora: Fernando Edson dos Santos Loureiro 
Cidade/Estado: Santarém Novo - PA 
Resumo:  
CD registrando o Carimbó, gênero tradicional mais característico do Pará e um dos mais significativos do 
país, onde convivem o sagrado e o profano, devoção e diversão, tradição e contemporaneidade. 
 

Zé Menezes - autoral 1 

Número / Título do Projeto: Zé Menezes - autoral 1 
Diretor / Produtora: Artbraz Produções LTDA. - Luiz Carlos Rocha e Silva 
Cidade/Estado: Rio de Janeiro - RJ 
Resumo:  
CD e apresentações do extraordinário e eclético músico Zé Menezes, um dos mais completos 
instrumentistas populares brasileiros, hoje com 82 anos. 
 

Turista aprendiz 

Número / Título do Projeto: Turista aprendiz 
Diretor / Produtora: Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Música de São Paulo - Antonio Carlos 
Martins Lima 
Cidade/Estado: São Paulo - SP 
Resumo:  
Caravana musical d'A Barca, um dos mais interessantes grupos de criação e pesquisa musical do país, 
resultando em três CDs com registro das manifestações musicais locais das regiões norte e nordeste e um 
CD do próprio grupo. 
 

Universo poético-musical dos congadeiros de Atibaia 

Número / Título do Projeto: Universo poético-musical dos congadeiros de Atibaia 
Diretor / Produtora: Élsie Monteiro da Costa 
Cidade/Estado: Atibaia - SP 
Resumo:  
CD registrando o universo dos congadeiros de Atibaia-SP, expresso em suas cantigas, rezas cantadas e 
embaixada. 
 
Revista Bixiga Oficina do Samba 

Número / Título do Projeto: Revista Bixiga Oficina do Samba 
Diretor / Produtora: Letícia Barbosa Coura 
Cidade/Estado: São Paulo - SP 
Resumo:  
Projeto ligado ao Teatro Oficina, de São Paulo, que resgata o repertório de samba do bairro do Bixiga em 
CD, partituras e apresentação.  
 

"Pretobras": por que eu não pensei nisso antes - Songbook de Itamar Assumpção 

Número / Título do Projeto: "Pretobras": por que eu não pensei nisso antes - Songbook de Itamar 
Assumpção 
Diretor / Produtora: Centro de Orientação e Atendimento ao Trabalhador - COAT - Vera Lúcia da Motta 
Cidade/Estado: São Bernardo do Campo - SP 
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Resumo:  
Songbook de Itamar Assumpção, registrando a obra completa em partitura, acompanhada de textos 
informativos.  
 

Pé com pé 

Número / Título do Projeto: Pé com pé 
Diretor / Produtora: Palavra Cantada Produções Musicais LTDA - Paulo Rubens de Moraes Tatit 
Cidade/Estado: São Paulo - SP 
Resumo:  
Gravação de dois CDs: o primeiro com um repertório sistemático de ritmos de danças brasileiras e o 
segundo com canções originais a partir desse mesmo material.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 143

COMUNICADO PRODUÇÃO DO TEATRO DE COMÉDIA DO PARANÁ  
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RESOLUÇÃO NO. 2503/04, DE 14 DE JUNHO DE 2004, DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. 
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LEI 10219/92, EM DIÁRIO OFICIAL DE 21/12/92. 
 
 

Legislação Estadual de Recursos Humanos 
Tipo de ato: Lei 
Número do ato: 10219 
Ano da Publicação: 1992 
Data da Publicação: 21/12/1992 
 
Súmula:  
Dispõe sobre a PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS, cria o 
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO e adota outras providências 
 
Texto do Ato:  
Lei n.º 10219 
 
Data 21 de dezembro de 1992. 
 
Data DIOE 21/12/1992 
 
Súmula: Dispõe sobre a PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS 
ESTADUAIS, cria o FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO e adota outras 
providências. 
 
 
Assembléia Legislativa da Estado do Paraná decretou e eu sanciono a seguinte lei: 
 
TÍTULO III 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 60. Os proventos dos atuais servidores inativos, bem como daqueles que vierem a 
se aposentar antes do prazo previsto no Art. 61, correrão, pelo prazo de doze anos da 
vigência desta Lei, por conta do Tesoura do Estado. 
 
Parágrafo único. Após o decurso do prazo fixado neste artigo, o Fundo de Previdência 
assumirá o encargo da aposentadoria. 
 
Art. 61. Os proventos dos servidores que vierem a se aposentar a partir de vinte e 
quatro meses da data desta Lei, correrão à conta do Fundo de Previdência. 
 
Art. 62. As pensões previstas neste regime serão custeadas pelo Fundo de 
Previdência do Estado, a partir da vigência desta Lei. 
 
Art. 63. As receitas do Fundo de Previdência do Estado, excluídas as ,despesas 
decorrentes das pensões, serão destinadas integralmente à capitalização durante dois 
anos a partir da vigência desta Lei. 
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Art. 64. Os servidores da administração direta e das autarquias passarão a ser 
contribuintes obrigatórios do sistema de previdência estabelecido nesta lei. 
 
Art. 65. Os atuais contribuintes facultativos e conveniados do Instituto de Previdência 
do Estado terão seus direitos preservados, não fazendo jus aos benefícios desta Lei. 
 
Art. 66. Os serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos deverão 
ser incorporados ao regime de previdência pública nacional. 
 
Parágrafo único. Os serventuários poderão optar pelo regime previdenciário desta Lei, 
desde que se submetam a contribuir para o Fundo de Previdência do Estado em 
montante fixado pelo Conselho Curador, segundo cálculo atuarial. 
 
Art. 67. Os proventos de aposentadoria das membros da carreira da magistratura, do 
ministério público e conselheiros do Tribunal de Contas, que contem com tempo de 
serviço efetivo inferior ao prazo previsto no Art. 14, desta Lei, observadas as 
disposições do Art. 17, serão devidos proporcionalmente ao tempo de contribuição 
vara este regime previdenciário, devendo a complementação correr à conta da 
dotarão orçamentária própria do Poder pertinente. 
 
Art. 68. O décimo terceiro salário de que trata o Art. 43, no primeiro ano de concessão 
do benefício, será proporcional ao número de meses em que o benefício for pago. 
 
Art. 69. O Estado do Paraná instituirá, dentro de 60 (sessenta) dias da vigência desta 
Lei, um plano complementar ao Sistema único de Saúde - SUS, através de seguro 
saúde. 
 
§ 1°-. Para custeio de tal atividade, serão destinados recursos da ordem de 2% (dois 
por cento) dos valores ditados em folha de pagamento dos servidores ativos, inativos 
e pensionistas. 
 
§ 2°. Os serviços abrangidos pelo plano complementar poderão ser prestados pelo 
Instituto de Previdência do Estado, na forma prevista por este a, artigo. 
 
§ 3°. As eventuais complementações, extraordinárias serão custeadas pelo servidor 
que as utilizar.  
 
Art. 70 Os atuas servidores da administração direta e das autarquia, ocupantes de 
empregos com regime jurídico definido pela Consolidação das leis do Trabalho, terão 
seus empregos transformados, em cargos, públicos na data da publicação desta Lei. 
 
§ 1° Os ocupantes de empregos temporários não se incluem no regime desta Lei. 
 
§ 2°. Aplicar-se-á aos servidores referidos neste artigo, a Lei Estadual n° 6.174, de 16 
de novembro de 1976, de conformidade com as disposições constitucionais 
aplicáveis. 
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§ 3°. ...Vetado... 
 
Art. 71. O Estado do Paraná, a partir da vigência desta Lei, deverá liberar guias de 
movimentação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, aos servidores que 
tiverem seus empregos transformados em cargo, na forma do artigo anterior. 
 
Art. 72. O Estado do Paraná, através do seu Tesouro, é responsável subsidiariamente 
pelos encargos financeiros dos benefícios previdenciários de que trata esta Lei. 
 
Art. 73. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais para implementar 
o disposto nos Arts. 47 e 69, § 1° - desta Lei, servindo como fonte de recursos. 
quaisquer das formas previstas no § 1°-, do Art. 43, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de 
março de 1964. 
 
Art. 74. As despesas de pessoal e de custeio do Instituto de Previdência do Estado - 
IPE, correrão à conta da dotação orçamentária da Secretaria de Estado da 
Administração - SEAD. 
 
Parágrafo único . ...Vetado... 
 
Art. 75. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias a cortar 
da data de sua vigência. 
 
Art. 76. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário." 
 
 
PALÁCIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 21 de dezembro de 1992. 
 
Mário pereira 
Governador do Estado 
em exercício. 
 
Luís Gastão de Alencar Franco de Carvalho 
Secretário de Estado da Administração 
 
Heron Arzua 
Secretário de Estado da Fazenda 
 
Carlos Artur Krüger Passos 
Secretário de Estado do Planejamento  
e Coordenação Geral, 
 
Mauro Rocha 
Chefe da Casa Civil, 
em exercício.' 
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LEI  13666, DE 2002  
 

LEI Nº 13666 - 05/07/2002 
 

Publicado no Diário Oficial Nº 6265 de 05/07/2002 
 
Institui o Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná – QPPE, conforme 
especifica e adota outras providências. 
 
A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná  

decretou e eu sanciono a seguinte lei: 
 
 
Capítulo I  

Seção I  

Das Disposições Preliminares  

 
Art. 1.º - Fica instituído o Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná - QPPE, 
composto pelos atuais ocupantes de funcionários civis da Administração Direta e 
Autárquica, pertencentes ao Quadro Geral do Estado – QGE, que organizará os cargos 
públicos de provimento efetivo, decorrentes da alteração, em seis carreiras, fundamentado 
nos princípios de qualificação profissional e de desempenho, com a finalidade de assegurar 
a continuidade da ação administrativa e a eficiência do serviço público.  
 
Parágrafo único. - As disposições da presente Lei não se aplicam aos funcionários dos 
demais quadros de pessoal integrantes de carreiras estabelecidas por legislação própria. 

Seção II  

Das Conceituações  

 
Art. 2º - Para os fins desta Lei, considera-se: 
I - Carreira: agrupamento de cargos em classes da mesma profissão ou atividade, 
escalonadas segundo hierarquia de serviço, por acesso dos titulares dos cargos que a 
integram;  
 
 
II - Cargo: unidade funcional básica da estrutura organizacional, de caráter genérico, de 
mesmo grau de complexidade/responsabilidade, composto por uma ou mais funções 
relacionadas ao desempenho de tarefas da área de atuação estatal, criado por Lei, com 
denominação própria e quantidade fixada por classes, pagamento pelo erário e provimento 
mediante aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos; 
 
III - Classe: escalonamento hierárquico de desenvolvimento profissional de um cargo, com 
idênticas atribuições e responsabilidades; 
 
IV - Função: conjunto de atribuições vinculadas à habilitação correspondente, de caráter 
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específico para o desempenho de tarefas em um cargo de mesmo grau de 
complexidade/responsabilidade; 
 
V - Grau de Complexidade/responsabilidade: atributo do cargo referente ao requisito de 
escolaridade e complexidade de tarefas desempenhadas; 
 
VI - Provimento: é o ato de designação de uma pessoa para titularizar um cargo público, 
atendidos os requisitos para a investidura; 
 
VII - Progressão: passagem do funcionário público estável de uma referência salarial para 
outra de maior valor, atendidos os requisitos estabelecidos para a classe;  
 
VIII - Promoção: passagem do funcionário público estável e em efetivo exercício em uma 
classe, para a referência salarial inicial da classe imediatamente superior, dentro do 
mesmo cargo;  
 
IX – Movimentação Funcional: alteração do local de trabalho do funcionário estável, 
através da remoção, de um órgão para outro, no interesse da Administração Pública, a 
pedido do funcionário ou ex-officio;  
 
X – Mudança de Função: alteração da função de funcionário público estável quando este 
atender os requisitos constantes de uma outra função, dentro do mesmo cargo, da mesma 
complexidade/responsabilidade e classe, e mediante o interesse da Administração Pública; 
 
XI - Tabela de Referência de Vencimento: tabela numérica, composta de indicativo de 
classe (coluna) e nível/referência salarial (linha), cuja interseção reflete o vencimento base 
sobre a qual incidirão os cálculos de vantagens adicionais de remuneração; 
 
XII - Amplitude Salarial: intervalo entre o menor e o maior vencimento da Tabela de 
Referência de Vencimento, compreendida a primeira referência da Classe Inicial e a última 
referência da Classe Final; 
 
XIII - Vencimento ou Vencimento base: é a retribuição financeira pelo efetivo exercício do 
cargo, correspondente ao símbolo, ou nível (referência salarial) fixado em Lei; e  
 
XIV - Vencimentos ou Remuneração: é a retribuição financeira pelo efetivo exercício do 
cargo, correspondente ao vencimento mais as vantagens financeiras asseguradas por Lei. 

CAPÍTULO II  

Seção I  

Da Composição e do Plano da Carreira  

 
Art. 3º - As Carreiras do Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná - QPPE, 
serão organizadas em 08 (oito) Cargos, disposto de acordo com a natureza profissional, 
complexidade de suas atribuições e nível de escolaridade, sendo que, cada cargo será 
composto de 03 (três) classes III, II e I, com as quantidades na forma do disposto nos 
Anexos I e VI desta Lei. 
 
§1º - As carreiras do Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná - QPPE, são: 
Apoio, Execução, Aviação, Penitenciária, Profissional e Fazendária, conforme segue:  
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I – Apoio, composta pelo cargo de Agente de Apoio; 
II – Execução, composta pelo cargo de Agente de Execução; 
III – Aviação, composta pelo cargo de Agente de Aviação; 
IV – Penitenciária, composta pelo cargo de Agente Penitenciário; 
V – Profissional, composta pelo cargo de Agente Profissional; 
VI – ...Vetado....  
 
§2º - A Classe III de cada cargo será a classe inicial para o ingresso e a Classe I, a final 
para o desenvolvimento na carreira. 
 
§3º - O requisito de escolaridade mínima dos cargos e das funções de cada cargo são 
fixados na forma dos Anexos II e VII desta lei.  
 
§4º - A descrição das atribuições dos cargos, regulamentação da carga horária e outras 
características atinentes às funções serão definidas em ato do Chefe do Poder Executivo, 
ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP. 
 
Art. 4º - A jornada de trabalho dos cargos constantes da presente Lei é limitada em 40 
(quarenta) horas semanais, ressalvada a da função de médico, que será de 20 (vinte) 
horas semanais, observado o disposto no inciso XVI, do Art. 27, da Constituição Estadual. 
 
§1º - Ato do Chefe do Poder Executivo poderá determinar jornadas de trabalhos 
concentradas ou diferenciadas para cargos ou funções, com jornada mínima de 30 horas 
semanais.  
 
§2º - A carga horária para funções desempenhadas em locais insalubres, penosos ou 
perigosos será avaliada pelo órgão de perícia oficial do Estado, que lavrará laudo de 
caráter individual para a concessão de jornada diferenciada conforme estabelece legislação 
federal específica. 
 
§3º - Caberá à Unidade de Recursos Humanos competente a perfeita observância do 
disposto no parágrafo anterior, acompanhando a movimentação interna do funcionário ou 
funcionários que laborem nas referidas jornadas diferenciadas, extinguindo a aplicação 
daquelas quando extinto o fato gerador que a atribuiu. 

SEÇÃO II  

Do Provimento e do Estágio Probatório  

 
Art. 5º - O provimento no cargo se dará na classe inicial, atendidos os seguintes requisitos 
para a investidura: 
 
I - existência de vaga no cargo e na classe de ingresso;  
 
II - aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos;  
 
III - registro profissional regular no órgão de classe para as funções cujo exercício 
profissional esteja regulamentado por Lei; e  
 
IV - outros requisitos vinculados ao exercício do cargo/função, previstos em legislação e 
contemplados no edital de regulamentação do concurso público. 
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Parágrafo Único - A comprovação do preenchimento dos requisitos I a IV do caput deste 
artigo precederá a nomeação.  
 
Art. 6º - A inspeção médica realizada por órgão de perícia oficial do Estado precederá 
sempre o ingresso no serviço público estadual, podendo integrar a inspeção, o exame 
psicológico.  
 
§1º - A inspeção médica e, se exigido no concurso, o exame psicológico, terão caráter 
eliminatório.  
 
§2º - O Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado da 
Administração e da Previdência – SEAP, regulamentará o exame psicológico no prazo de 
180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação desta Lei, prevendo, inclusive, a 
possibilidade de interposição de recurso administrativo, podendo ser concedido, à critério 
da autoridade competente, efeito suspensivo ao recurso, contra a decisão do órgão de 
perícia oficial do Estado. 
 
Art. 7º - O estágio probatório será de 3 (três) anos de efetivo exercício na função e classe, 
observado o disposto no Parágrafo 4º, do Art. 36 da Constituição Estadual.  
 
§1º - O Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado da 
Administração e da Previdência - SEAP, poderá estabelecer desdobramento dos requisitos 
para o estágio probatório.  
 
§2º - O Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado da 
Administração e da Previdência – SEAP, regulamentará, no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias a partir da publicação desta Lei os critérios para a avaliação de desempenho para o 
estágio probatório. 

SEÇÃO III  

Do Desenvolvimento na Carreira  

 
Art. 8º - O desenvolvimento profissional na carreira se dará pelos institutos da progressão, 
promoção e mudança de função.  
 
Art. 9º - A progressão se dará na classe, ao funcionário estável, por antigüidade, avaliação 
de desempenho e por titulação.  
 
§1º - A progressão por antigüidade ocorrerá a cada cinco anos de efetivo exercício na 
classe e será equivalente a uma referência salarial. 
 
I - o estágio probatório será computado para a concessão de progressão por antigüidade;  
 
II - não se contará o tempo correspondente a contratos por prazo determinado, 
continuados ou não, firmados com o Estado do Paraná, para efeitos desse parágrafo; e  
 
III - não se contará o tempo correspondente a afastamentos não remunerados para efeito 
desse parágrafo. 
 
§2º - A progressão por Avaliação de Desempenho será equivalente a uma referência 
salarial. 
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I - O critério "conceito" para a progressão de que trata esse parágrafo, deverá ser o 
equivalente ao conceito máximo estabelecido em regulamento específico; e 
 
II - O Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado da 
Administração e da Previdência – SEAP, estabelecerá os demais critérios, a periodicidade e 
a competência para a aplicação e concessão desta modalidade de progressão. 
 
§3º - A progressão por Titulação ocorrerá pelos seguintes critérios: 
 
I - para o cargo de Agente de Apoio e Agente Fazendário C: até dois níveis na função, a 
cada quatro anos, por ter concluído cursos relativos ao desempenho na função exercida, 
sendo um nível para cada 40 (quarenta) horas ou por experiência. 

II - para o cargo de Agente de Execução e Agente Fazendário B: até dois níveis na função, 
a cada quatro anos, por ter concluído cursos relativos ao desempenho na função exercida, 
sendo um nível para cada 80 (oitenta) horas ou por experiência. 
 
III - para o cargo de Agente de Aviação: até dois níveis na função, a cada quatro anos, por 
ter concluído cursos relativos ao desempenho na função exercida, sendo um nível para 
cada 80 (oitenta) horas ou por experiência. 
 
IV - para o cargo de Agente Penitenciário: até dois níveis na função, a cada quatro anos, 
por ter concluído cursos relativos ao desempenho na função exercida, sendo um nível para 
cada 80 (oitenta) horas ou por experiência. 
 
V - para o cargo de Agente Profissional e Agente Fazendário A: até dois níveis na função, a 
cada quatro anos, por ter concluído cursos relativos ao desempenho na função exercida, 
sendo um nível para cada 180 (cento e oitenta) horas ou por experiência. 
 
§4º - Os títulos de que trata o parágrafo anterior não poderão ser computados de forma 
cumulativa para efeitos da progressão por titulação, ficando sem eficácia administrativa 
após sua utilização para a presente progressão.  
 
§5º - Serão aceitos apenas certificados ou diplomas expedidos por Instituição de Ensino 
reconhecida legalmente e/ou aqueles contemplados em regulamento específico.  
 
Art. 10 - A promoção ocorrerá a cada quatro anos, para o funcionário estável, dentro de 
um mesmo cargo, devendo observar os seguintes requisitos: 
 
I - existência de vaga na classe; 
 
II - avaliação de títulos, tais como titulação escolar formal, experiência e ou tempo de 
serviço; 
 
III - tempo mínimo de dois anos de efetivo exercício na classe e na função e somente após 
o estágio probatório;  
 
IV - obtenção de conceito satisfatório nas avaliações de desempenho a que for submetido; 
e  
 
V - atendimento dos demais requisitos da classe a que estará concorrendo, previstos em 
legislação específica. 
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Parágrafo Único - Ato do Chefe do Poder Executivo estabelecerá os critérios e a 
competência para a concessão de promoção, ouvida previamente a Secretaria de Estado 
da Administração e da Previdência - SEAP.  
 
Art. 11 – A mudança de função poderá ocorrer quando o funcionário público estável que 
atender os requisitos constantes de uma outra função, dentro do mesmo cargo, da mesma 
complexidade/responsabilidade e classe, poderá desempenhar outra função, por 
necessidade da Administração Pública ou impossibilidade de atuação em sua função 
original, observado o perfil profissiográfico, sempre a critério da Secretaria de Estado da 
Administração e da Previdência - SEAP. 

SEÇÃO IV  

Da Movimentação de Pessoal  

Art. 12 – Os funcionários ocupantes de cargos público do Quadro Próprio do Poder 
Executivo do Estado do Paraná - QPPE terão lotação na Secretaria de Estado da 
Administração e da Previdência – SEAP, e serão alocados nos órgãos da Administração 
Direta e Autárquica. 
 
§1º - A movimentação do pessoal do QPPE, no âmbito da Administração Direta e 
Autárquica, dentro do mesmo quadro funcional, se dará pelo instituto da remoção, por Ato 
do titular da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP.  
 
§ 2º - ...Vetado... 
 
§3º - Ato do Chefe do Poder Executivo regulamentará os termos da movimentação de 
pessoal. 

SEÇÃO V  

Do Vencimento e da Remuneração  

Art. 13 - Aplicam-se aos integrantes da presente estruturação administrativa e funcional, 
as Tabelas de Referência de Vencimento, na forma dos Anexos III e VIII , desta Lei. 
 
Art. 14 - A estruturação das tabelas de vencimento observará que a amplitude salarial 
entre a primeira referência salarial da classe inicial (III) e a última referência da classe 
final (I), não poderá ser superior a 4,5 (quatro vírgula cinco) vezes, para cada cargo.  
 
Parágrafo Único - Nenhuma tabela de vencimento do Quadro Próprio do Poder Executivo do 
Estado do Paraná - QPPE poderá possuir valor inicial menor que a referência inicial da 
Classe III do Cargo de Agente de Apoio e valor final maior que a referência final da Classe 
I do Cargo de Agente Profissional.  
 
Art. 15 - Aplicam-se aos integrantes da presente estruturação administrativa e funcional, a 
seguinte estrutura de remuneração: 
 
I - vencimento base ou vencimento; 
 
II - Adicional por Tempo de Serviço; 
 
III - Salário-Família; 
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IV - Vantagens atribuídas no desempenho ou no exercício do cargo ou função, sobre o 
vencimento base do cargo efetivo, em locais definidos por Lei, aos funcionários que 
laborem, com habitualidade, em locais insalubres, penosos ou em contato permanente 
com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida;  
 
V - Tempo Integral e Dedicação Exclusiva – TIDE: retribuição financeira de caráter 
transitório, para atividades ou tarefas não previstas para o cargo ou função e que 
necessitem de continuidade e prontidão durante as 24 horas do dia, não podendo ser 
superior a 100% do vencimento base, incompatível com serviço extraordinário ou horas 
extras e desde que não esteja contemplada em gratificações ou adicionais de mesma 
natureza ou peculiaridade, não sendo incorporável na inatividade, sendo extinta sua 
aplicação quando extinto o fato gerador que a deu ensejo;  
 
VI - Encargos Especiais: retribuição financeira extraordinária, de caráter transitório, para 
atividades ou tarefas de maior responsabilidade previstas em Lei ou regulamento, cujo 
valor monetário não poderá exceder a 4/5 (quatro quintos) do vencimento base, desde 
que não esteja contemplada em gratificações ou adicionais de mesma natureza ou 
peculiaridade, não sendo incorporável na inatividade e sendo extinta sua aplicação quando 
extinto o fato gerador que a deu ensejo; e  
 
VII - Outras vantagens atribuídas no desempenho ou no exercício do cargo ou função, 
calculadas sobre o vencimento base do cargo efetivo, previstas em Lei. 
 
§1º - As vantagens do desempenho do cargo/função serão atribuídas por exercício em 
local considerado insalubre, penoso ou perigoso, ouvindo-se, previamente, o órgão de 
perícia oficial do Estado, que lavrará laudo de caráter individual, identificando o funcionário 
ou funcionários que a elas farão jus, exceto para aquelas atividades ou operações no 
âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, conforme estabelece o Art. 6º da Lei n.º 
10.692, de 27 de dezembro de 1993.  
 
§2º - As vantagens auferidas por trabalho de natureza especial com risco de vida 
observarão as situações estabelecidas em legislação específica.  
 
§3º - As vantagens de que tratam os incisos IV, V e VI do caput deste artigo, são 
mutuamente excludentes. 
 
§4º - Ato do Chefe do Poder Executivo regulamentará a concessão e fixará os valores do 
TIDE e dos Encargos Especiais para aplicação aos integrantes do QPPE, ouvida 
previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP. 
 
Art. 16 - O regime de plantão deverá ser remunerado apenas quando ocorrer, ficando a 
cargo da unidade de recursos humanos competente, o acompanhamento e registro de cada 
ocorrência.  
 
Parágrafo Único - O Chefe do Poder Executivo ouvida previamente a Secretaria de Estado 
da Administração e da Previdência – SEAP, estabelecerá os demais critérios e a 
competência para a aplicação e concessão do plantão. 
 
Art. 17 - Caberá à Unidade de Recursos Humanos competente a perfeita observância do 
disposto nos parágrafos anteriores, acompanhando a movimentação interna do funcionário 
ou funcionários que recebam as referidas gratificações, extinguindo a aplicação daquelas 
quando extinto o fato gerador que as deu ensejo. 
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Art. 18 - Ficam criadas as seguintes vantagens, para aplicação exclusiva aos funcionários 
integrantes do QPPE:  
 
I - Adicional de Atividade Penitenciária – AAP: retribuição financeira fixada em valor, 
de natureza permanente, exclusiva para o cargo e função de Agente Penitenciário, relativa 
ao caráter penoso, perigoso, insalubre e com risco de vida inerente à função, incorporável 
para todos os efeitos legais;  
 
II - Adicional de Vôo – AAV: retribuição financeira fixada em valor, de natureza 
permanente, para o cargo Agente de Aviação, relativa ao caráter penoso, insalubre, 
perigoso e com risco de vida da atividade de vôo, incompatível com serviço extraordinário 
ou horas extras e incorporável para todos os efeitos legais;  
 
III - Gratificação de Atividade Técnica – GAT: retribuição financeira fixada em valor, 
de natureza transitória, para o cargo Agente Profissional, para atividades de 
gerenciamento de projetos, atividades ou setores funcionais, não podendo ser superior ao 
vencimento base, incompatível com cargo de provimento em comissão, função gratificada, 
Gratificação de Atividade em unidade Penal e Correcional Intra Muros - GADI, Encargos 
Especiais e Tempo Integral e Dedicação Exclusiva - TIDE;  
 
IV - Gratificação de Atividade de Saúde – GAS: retribuição financeira fixada em valor, 
de natureza transitória, relativa ao caráter penoso, insalubre, perigoso e com risco de vida 
da atividade de saúde, incompatível com a Gratificação de Atividade Técnica – GAT, 
Adicional de Atividade Penitenciária – AAP e Gratificação de Atividade em unidade Penal ou 
Correcional Intra Muros – GADI, não incorporável na inatividade; 
 
V - Gratificação de Atividade Artística – GAA: retribuição financeira fixada em valor, 
de natureza transitória, exclusiva para as funções de Bailarino e Músico, que atuem no 
Centro Cultural Teatro Guaíra - CCTG, não incorporável na inatividade;  
 
VI - Gratificação de Atividade em Unidade Penal ou Correcional Intra Muros – 
GADI: retribuição financeira fixada em valor, de natureza transitória, para outros cargos e 
funções nas unidades penais ou correcionais, relativa ao caráter penoso, perigoso, 
insalubre e com risco de vida no contato direto e contínuo com o presidiário, não 
incorporável na inatividade;  
 
VII – ...Vetado... 
 
VIII – ...Vetado...  
 
§1º - Ato do Chefe do Poder Executivo regulamentará a aplicação e fixará os valores das 
gratificações a que se referem os incisos anteriores. 
 
§2º - O funcionário que optar pelas vantagens de que tratam os incisos IV, V e VI do caput 
do Artigo 15, desta Lei, não poderá receber as vantagens de que trata este artigo e a 
Gratificação pelo exercício de Encargos Especiais do cargo de provimento em comissão. 

CAPÍTULO III  

Do Enquadramento  

Art. 19 - Os atuais funcionários do Quadro Geral - QG serão enquadrados no Quadro 
Próprio do Poder Executivo - QPPE, observados os seguintes procedimentos e na ordem: 
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I - enquadramento na Tabela de Correlações de Cargos e Funções do Quadro Geral – QG 
para Cargos e Funções do Quadro Próprio do Poder Executivo - QPPE, na forma do Anexo 
IV e IX desta Lei;  
 
II - enquadramento salarial em valor imediatamente superior ao atualmente percebido, 
nas Tabelas de Referência de Vencimento constante do Anexo III desta Lei;  
 
III – ...Vetado... 
 
IV – ...Vetado.... 
 
a) ...Vetada... 
b) ...Vetada... 
 
§ 1º - Considera-se vencimento do cargo, para fins do presente enquadramento: 
a - para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Apoio e Agente Fazendário C do QPPE: 
vencimento base; 
b - para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Execução e Agente Fazendário B do 
QPPE: vencimento base; 
c - para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Agente de Aviação do QPPE: 
vencimento base; 
d - para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Agente Penitenciário do QPPE: 
vencimento base; e 
e - para as funções do Cargo de Técnico III, II e I do QG enquadrados no Cargo 
Profissional e Agente Fazendário A do QPPE: vencimento base mais Verba de 
Representação e mais Gratificação de Produtividade a que se refere a Lei nº 11.714, de 07 
de maio de 1997. 
 
§ 2º. ...Vetado...  
 
§ 3º. ...Vetado... 
 
Art. 20 - Os atuais funcionários aposentados e pensionistas do Quadro Geral - QG serão 
enquadrados no Quadro Próprio do Poder Executivo - QPPE, observados os seguintes 
procedimentos e na ordem: 
 
I - enquadramento na Tabela de Correlação de Cargos e Funções do Quadro Geral – QG 
para os Cargos e Funções do Quadro Próprio do Poder Executivo - QPPE, na forma dos 
Anexos IV e IX desta Lei; 
 
II - enquadramento salarial em valor imediatamente superior ao atualmente percebido, 
nas Tabelas de Referência de Vencimento constante do Anexo III desta Lei. 
 
III – ...Vetado....  
 
Parágrafo Único - Considera-se benefício ou provento, para fins do presente 
enquadramento: 
 
a) para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Apoio do QPPE: vencimento base; 
b) para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Execução do QPPE: vencimento base; 
c) para os cargos do QG enquadrados no Cargo de Agente Penitenciário do QPPE: 
vencimento base; e 
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d) para as funções do Cargo Técnico III, II e I do QG enquadrados no Cargo Profissional do 
QPPE: vencimento base mais Verba de Representação e mais Gratificação de Produtividade 
a que se refere a Lei nº 11.714 de 07 de maio de 1997. 
 
Art. 21 - Os funcionários atualmente ocupantes das funções de Médico Plantonista, 
Sanitarista e Técnico Especialista, com formação em Medicina, serão enquadrados na 
função de Médico. 
 
§ 1º. ...Vetado... 
 
§ 2º. ...Vetado... 
 
Art. 22 - A execução do presente enquadramento será de responsabilidade das unidades 
de recursos humanos de cada órgão, sob supervisão de comissão designada pelo titular da 
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP. 
 
Art. 23 - Os demais termos necessários ao cumprimento do enquadramento serão 
definidos e divulgados pela Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP, 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta Lei. 
 
Art. 24 - O prazo prescricional para revisão dos efeitos funcionais e financeiros decorrentes 
desta Lei se encerra em um ano, a contar de sua publicação. 

CAPÍTULO IV  

Das Disposições Finais e Transitórias  

 
Art. 25 - Ficam incorporadas ao vencimento base as vantagens de que tratam os 
Artigos 2º e 5º, da Lei nº 11.714, de 07 de maio de 1997, para o Cargo Técnico III, 
II e I, do Quadro Geral.  
 
Art. 26 - A primeira promoção, para o pessoal ativo, ocorrerá: 
 
I - para o cargo Agente de Apoio e Agente Fazendário C: após 18 (dezoito) meses a 
partir do enquadramento da presente Lei; 
 
II - para o cargo Agente de Execução, Agente de Aviação, Agente Penitenciário e 
Agente Fazendário B: após 12 (doze) meses a partir do enquadramento da presente 
Lei; e 
 
III - para o cargo Agente Profissional e Agente Fazendário A: imediatamente à 
publicação desta Lei. 
 
Parágrafo único – Mediante proposta da Secretaria de Estado da Administração e da 
Previdência – SEAP, o Chefe do Poder Executivo regulamentará os termos da 
primeira promoção.  
 
Art. 27 – ...Vetado... 
 
a) ...Vetada...  
b) ...Vetada...  
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c) ...Vetada...  
 
Parágrafo único. ...Vetado...  
 
Art. 28 - A primeira progressão por tempo de serviço, para o pessoal ativo, 
ocorrerá: 
 
I - para o cargo Agente de Apoio e Agente Fazendário C: após 18 (dezoito) meses 
contados a partir do enquadramento da presente Lei; 
 
II - para o cargo Agente de Execução, Agente de Aviação, Agente Penitenciário e 
Agente Fazendário B : após 18 (dezoito) meses contados a partir do 
enquadramento da presente Lei; e 
 
III - para o cargo Agente Profissional e Agente Fazendário A: 12 (doze) meses 
contados a partir do enquadramento da presente Lei. 
 
Parágrafo Único – Mediante proposta da Secretaria de Estado da Administração e da 
Previdência – SEAP, o Chefe do Poder Executivo regulamentará os termos da 
primeira progressão.  
 
Art. 29 - O Chefe do Poder Executivo, ouvida previamente a Secretaria de Estado 
da Administração e da Previdência – SEAP, redistribuirá as quantidades de cargos 
vagos nas classes, para fins de promoção.  
Art. 30 - As gratificações a que se refere o Anexo V, ficam convertidas em valor 
correspondente ao percebido na data de publicação desta Lei, sendo devidas 
enquanto o funcionário permanecer no local, ficando vedada sua percepção para os 
demais funcionários do Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná – 
QPPE.  
 
§ 1º - As gratificações a que se refere o Artigo 18 serão implementadas no prazo de 
12 (doze) meses contados a partir da publicação da presente Lei.  
§ 2º. ...Vetado...  
 
§ 3º Ato do Chefe do Poder Executivo regulamentará a regra de transição da 
situação atual, promovendo a compatibilização para o previsto no Artigo 18, desta 
Lei. 
 
Art. 31. ...Vetado... 
 
I – ...Vetado...  
 
II – ...Vetado...  
 
III – ...Vetado... 
 
Art. 32. ...Vetado...  
 
Art. 33. ...Vetado... 
 
Art. 34 . ...Vetado...  
 

 



 159

Art. 35. ...Vetado... 
 
Parágrafo único. ...Vetado... 
 
Art. 36. ...Vetado... 
 
Art. 37. ...Vetado...  
 
Art. 38. ...Vetado... 
 
Art. 39. ...Vetado... 
 
Art. 40 – Os atos referentes à aplicação da presente Lei correrão por conta da 
dotação orçamentária específica do Poder Executivo, com os respectivos 
cancelamentos de programas governamentais e cujos efeitos financeiros ocorrerão 
a partir de sua publicação. 
 
Art. 41 – Ato do Chefe do Poder Executivo regulamentará os casos omissos a esta 
Lei, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – 
SEAP. 
 
Art. 42 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a 
Lei n.º 7.424, de 17 de dezembro de 1980, e disposições em contrário. 
 
PALÁCIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 05 de julho de 2002. 
 
 
 
Jaime Lerner 
Governador do Estado 
 
 
 
Ricardo Augusto Cunha Smijtink 
Secretário de Estada Administração e da Previdênica 
 
 
José Cid Campêlo Filho 
Secretário de Estado do Governo  
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LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 101/2000. 
 
 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000. 

Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 
providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei Complementar: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

        Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição. 

        § 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se 
previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o 
cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no 
que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, 
dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão 
de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 

        § 2o As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios. 

        § 3o Nas referências: 

        I - à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estão compreendidos: 

        a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder 
Judiciário e o Ministério Público; 

        b) as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais 
dependentes; 

        II - a Estados entende-se considerado o Distrito Federal; 

        III - a Tribunais de Contas estão incluídos: Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do 
Estado e, quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas do Município. 

        Art. 2o Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como: 

        I - ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada Município; 
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        II - empresa controlada: sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, direta 
ou indiretamente, a ente da Federação; 

        III - empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente controlador recursos 
financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, 
no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária; 

        IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, 
industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, 
deduzidos: 

        a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação constitucional ou 
legal, e as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e no inciso II do art. 195, e no art. 239 da 
Constituição; 

        b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional; 

        c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu 
sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira 
citada no § 9o do art. 201 da Constituição. 

        § 1o Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em 
decorrência da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996, e do fundo previsto pelo art. 60 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

        § 2o Não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e dos Estados do 
Amapá e de Roraima os recursos recebidos da União para atendimento das despesas de que trata o 
inciso V do § 1o do art. 19. 

        § 3o A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em 
referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades. 

 

CAPÍTULO II 

DO PLANEJAMENTO 

Seção I 

Do Plano Plurianual 

        Art. 3o (VETADO) 

Seção II 

Da Lei de Diretrizes Orçamentárias 

        Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2o do art. 165 da Constituição e: 

        I - disporá também sobre: 

        a) equilíbrio entre receitas e despesas; 

 



 162

        b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea b 
do inciso II deste artigo, no art. 9o e no inciso II do § 1o do art. 31; 

        c) (VETADO) 

        d) (VETADO) 

        e) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados 
com recursos dos orçamentos; 

        f) demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas; 

        II - (VETADO) 

        III - (VETADO) 

        § 1o Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão 
estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, 
resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para 
os dois seguintes. 

        § 2o O Anexo conterá, ainda: 

        I - avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior; 

        II - demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que 
justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e 
evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional; 

        III - evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, destacando a origem e a 
aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos; 

        IV - avaliação da situação financeira e atuarial: 

        a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador; 

        b) dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial; 

        V - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão 
das despesas obrigatórias de caráter continuado. 

        § 3o A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os 
passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências 
a serem tomadas, caso se concretizem. 

        § 4o A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará, em anexo específico, os 
objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para 
seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação, para o exercício subseqüente. 
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Seção III 

Da Lei Orçamentária Anual 

        Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, 
com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar: 

        I - conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os 
objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1o do art. 4o; 

        II - será acompanhado do documento a que se refere o § 6o do art. 165 da Constituição, bem como 
das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de 
caráter continuado; 

        III - conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na 
receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao: 

        a) (VETADO) 

        b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. 

        § 1o Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as 
atenderão, constarão da lei orçamentária anual. 

        § 2o O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas de 
crédito adicional. 

        § 3o A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a 
variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes orçamentárias, ou em legislação específica. 

        § 4o É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação 
ilimitada. 

        § 5o A lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um 
exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, 
conforme disposto no § 1o do art. 167 da Constituição. 

        § 6o Integrarão as despesas da União, e serão incluídas na lei orçamentária, as do Banco Central 
do Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os destinados a 
benefícios e assistência aos servidores, e a investimentos. 

        § 7o (VETADO) 

        Art. 6o (VETADO) 

        Art. 7o O resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a constituição ou reversão de 
reservas, constitui receita do Tesouro Nacional, e será transferido até o décimo dia útil subseqüente à 
aprovação dos balanços semestrais. 

        § 1o O resultado negativo constituirá obrigação do Tesouro para com o Banco Central do Brasil e 
será consignado em dotação específica no orçamento. 
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        § 2o O impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo Banco Central do Brasil serão 
demonstrados trimestralmente, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias da União. 

        § 3o Os balanços trimestrais do Banco Central do Brasil conterão notas explicativas sobre os 
custos da remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional e da manutenção das reservas 
cambiais e a rentabilidade de sua carteira de títulos, destacando os de emissão da União. 

 

Seção IV 

Da Execução Orçamentária e do Cumprimento das Metas  

        Art. 8o Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de 
diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso I do art. 4o, o Poder Executivo 
estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. 

        Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados 
exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em 
que ocorrer o ingresso. 

        Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o 
cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os 
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta 
dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela 
lei de diretrizes orçamentárias. 

        § 1o No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das 
dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas. 

        § 2o Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e 
legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela 
lei de diretrizes orçamentárias. 

        § 3o No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público não promoverem a 
limitação no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo autorizado a limitar os valores 
financeiros segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. (Vide ADIN 2.238-5) 

        § 4o Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e 
avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão 
referida no § 1o do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e 
municipais. 

        § 5o No prazo de noventa dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do Brasil 
apresentará, em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional, 
avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial, 
evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos 
balanços. 

        Art. 10. A execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento de 
sentenças judiciais, por meio de sistema de contabilidade e administração financeira, para fins de 
observância da ordem cronológica determinada no art. 100 da Constituição. 
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CAPÍTULO III 

DA RECEITA PÚBLICA 

Seção I 

Da Previsão e da Arrecadação 

        Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, 
previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da 
Federação. 

        Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe 
o disposto no caput, no que se refere aos impostos. 

        Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos 
das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de 
qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos 
três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e 
premissas utilizadas. 

        § 1o Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro 
ou omissão de ordem técnica ou legal. 

        § 2o O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das 
despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária. (Vide ADIN 2.238-5) 

        § 3o O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes e do Ministério 
Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas 
orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subseqüente, inclusive da 
corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo. 

        Art. 13. No prazo previsto no art. 8o, as receitas previstas serão desdobradas, pelo Poder 
Executivo, em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação, em separado, quando cabível, 
das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para 
cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de 
cobrança administrativa. 

Seção II 

Da Renúncia de Receita 

        Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra 
renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes 
orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições: 

        I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei 
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no 
anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; 

        II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio 
do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração 
ou criação de tributo ou contribuição. 
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        § 1o A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção 
em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução 
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento 
diferenciado. 

        § 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste 
artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas 
as medidas referidas no mencionado inciso. 

        § 3o O disposto neste artigo não se aplica: 

        I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da 
Constituição, na forma do seu § 1o; 

        II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 

 

CAPÍTULO IV 

DA DESPESA PÚBLICA 

Seção I 

Da Geração da Despesa 

        Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração 
de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17. 

        Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento 
da despesa será acompanhado de: 

        I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 
dois subseqüentes; 

        II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e 
financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias. 

        § 1o Para os fins desta Lei Complementar, considera-se: 

        I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou 
que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma 
espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites 
estabelecidos para o exercício; 

        II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se 
conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja 
qualquer de suas disposições. 

        § 2o A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas e metodologia 
de cálculo utilizadas. 

        § 3o Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que 
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dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. 

        § 4o As normas do caput constituem condição prévia para: 

        I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras; 

        II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3o do art. 182 da Constituição. 

Subseção I 

Da Despesa Obrigatória de Caráter Continuado 

        Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, 
medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua 
execução por um período superior a dois exercícios. 

        § 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com 
a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. 

        § 2o Para efeito do atendimento do § 1o, o ato será acompanhado de comprovação de que a 
despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no 
§ 1o do art. 4o, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo 
aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. 

        § 3o Para efeito do § 2o, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação 
de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

        § 4o A comprovação referida no § 2o, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e 
metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as 
demais normas do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias. 

        § 5o A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação das medidas 
referidas no § 2o, as quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar. 

        § 6o O disposto no § 1o não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem ao 
reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição. 

        § 7o Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado. 

Seção II 

Das Despesas com Pessoal 

Subseção I 

Definições e Limites 

        Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o 
somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a 
mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com 
quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, 
proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 
vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo 
ente às entidades de previdência. 
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        § 1o Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de 
servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal". 

        § 2o A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência 
com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência. 

        Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com 
pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os 
percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: 

        I - União: 50% (cinqüenta por cento); 

        II - Estados: 60% (sessenta por cento); 

        III - Municípios: 60% (sessenta por cento). 

        § 1o Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as 
despesas: 

        I - de indenização por demissão de servidores ou empregados; 

        II - relativas a incentivos à demissão voluntária; 

        III - derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição; 

        IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se 
refere o § 2o do art. 18; 

        V - com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e Roraima, custeadas com recursos 
transferidos pela União na forma dos incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e do art. 31 da 
Emenda Constitucional no 19; 

        VI - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos 
provenientes: 

        a) da arrecadação de contribuições dos segurados; 

        b) da compensação financeira de que trata o § 9o do art. 201 da Constituição; 

        c) das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o 
produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu superávit financeiro. 

        § 2o Observado o disposto no inciso IV do § 1o, as despesas com pessoal decorrentes de 
sentenças judiciais serão incluídas no limite do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20. 

        Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais: 

        I - na esfera federal: 

        a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas 
da União; 

        b) 6% (seis por cento) para o Judiciário; 
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        c) 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por cento) para o Executivo, destacando-se 3% (três 
por cento) para as despesas com pessoal decorrentes do que dispõem os incisos XIII e XIV do art. 21 
da Constituição e o art. 31 da Emenda Constitucional no 19, repartidos de forma proporcional à média 
das despesas relativas a cada um destes dispositivos, em percentual da receita corrente líquida, 
verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta Lei 
Complementar; 

        d) 0,6% (seis décimos por cento) para o Ministério Público da União; 

        II - na esfera estadual: 

        a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado; 

        b) 6% (seis por cento) para o Judiciário; 

        c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo; 

        d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público dos Estados; 

        III - na esfera municipal: 

        a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando 
houver; 

        b) 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo. 

        § 1o Nos Poderes Legislativo e Judiciário de cada esfera, os limites serão repartidos entre seus 
órgãos de forma proporcional à média das despesas com pessoal, em percentual da receita corrente 
líquida, verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta Lei 
Complementar. 

        § 2o Para efeito deste artigo entende-se como órgão: 

        I - o Ministério Público; 

        II- no Poder Legislativo: 

        a) Federal, as respectivas Casas e o Tribunal de Contas da União; 

        b) Estadual, a Assembléia Legislativa e os Tribunais de Contas; 

        c) do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito Federal;  

        d) Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do Município, quando houver;  

        III - no Poder Judiciário: 

        a) Federal, os tribunais referidos no art. 92 da Constituição; 

        b) Estadual, o Tribunal de Justiça e outros, quando houver. 

        § 3o Os limites para as despesas com pessoal do Poder Judiciário, a cargo da União por força do 
inciso XIII do art. 21 da Constituição, serão estabelecidos mediante aplicação da regra do § 1o. 
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        § 4o Nos Estados em que houver Tribunal de Contas dos Municípios, os percentuais definidos nas 
alíneas a e c do inciso II do caput serão, respectivamente, acrescidos e reduzidos em 0,4% (quatro 
décimos por cento). 

        § 5o Para os fins previstos no art. 168 da Constituição, a entrega dos recursos financeiros 
correspondentes à despesa total com pessoal por Poder e órgão será a resultante da aplicação dos 
percentuais definidos neste artigo, ou aqueles fixados na lei de diretrizes orçamentárias. 

        § 6o (VETADO) 

Subseção II 

Do Controle da Despesa Total com Pessoal 

        Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não 
atenda: 

        I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e 
no § 1o do art. 169 da Constituição; 

        II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo. 

Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com 
pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder 
ou órgão referido no art. 20. 

        Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao 
final de cada quadrimestre. 

        Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do 
limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso: 

        I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, 
salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão 
prevista no inciso X do art. 37 da Constituição; 

        II - criação de cargo, emprego ou função; 

        III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 

        IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, 
ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de 
educação, saúde e segurança; 

        V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da 
Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias. 

        Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os 
limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual 
excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no 
primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3o e 4o do art. 169 da 
Constituição. 
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        § 1o No caso do inciso I do § 3o do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto 
pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. (Vide ADIN 
2.238-5) 

        § 2o É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à 
nova carga horária. 

        § 3o Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não 
poderá: (Vide ADIN 2.238-5) 

        I - receber transferências voluntárias; 

        II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente; 

        III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida 
mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal. 

        § 4o As restrições do § 3o aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o 
limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de Poder ou órgão referidos no 
art. 20.  

Seção III  

Das Despesas com a Seguridade Social 

        Art. 24. Nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá ser criado, majorado ou 
estendido sem a indicação da fonte de custeio total, nos termos do § 5o do art. 195 da Constituição, 
atendidas ainda as exigências do art. 17. 

        § 1o É dispensada da compensação referida no art. 17 o aumento de despesa decorrente de: 

        I - concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação prevista na legislação 
pertinente; 

        II - expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados; 

        III - reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o seu valor real. 

        § 2o O disposto neste artigo aplica-se a benefício ou serviço de saúde, previdência e assistência 
social, inclusive os destinados aos servidores públicos e militares, ativos e inativos, e aos pensionistas. 

CAPÍTULO V 

DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 

        Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de 
recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou 
assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao 
Sistema Único de Saúde. 

        § 1o São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de 
diretrizes orçamentárias: 
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        I - existência de dotação específica; 

        II - (VETADO) 

        III - observância do disposto no inciso X do art. 167 da Constituição; 

        IV - comprovação, por parte do beneficiário, de: 

        a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos 
ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele 
recebidos; 

        b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde; 

        c) observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive 
por antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com pessoal; 

        d) previsão orçamentária de contrapartida. 

        § 2o É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada. 

        § 3o Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes 
desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência 
social. 

CAPÍTULO VI 

DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA O SETOR PRIVADO 

        Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas 
físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições 
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos 
adicionais. 

        § 1o O disposto no caput aplica-se a toda a administração indireta, inclusive fundações públicas e 
empresas estatais, exceto, no exercício de suas atribuições precípuas, as instituições financeiras e o 
Banco Central do Brasil. 

        § 2o Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, 
inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a concessão de subvenções e a 
participação em constituição ou aumento de capital. 

        Art. 27. Na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa física, ou jurídica que não 
esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões e despesas congêneres 
não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação. 

        Parágrafo único. Dependem de autorização em lei específica as prorrogações e composições de 
dívidas decorrentes de operações de crédito, bem como a concessão de empréstimos ou 
financiamentos em desacordo com o caput, sendo o subsídio correspondente consignado na lei 
orçamentária. 

        Art. 28. Salvo mediante lei específica, não poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de 
operações de crédito, para socorrer instituições do Sistema Financeiro Nacional, ainda que mediante a 
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concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário. 

        § 1o A prevenção de insolvência e outros riscos ficará a cargo de fundos, e outros mecanismos, 
constituídos pelas instituições do Sistema Financeiro Nacional, na forma da lei. 

        § 2o O disposto no caput não proíbe o Banco Central do Brasil de conceder às instituições 
financeiras operações de redesconto e de empréstimos de prazo inferior a trezentos e sessenta dias. 

CAPÍTULO VII 

DA DÍVIDA E DO ENDIVIDAMENTO  

Seção I 

Definições Básicas 

        Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições: 

        I - dívida pública consolidada ou fundada: montante total, apurado sem duplicidade, das 
obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou 
tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses; 

        II - dívida pública mobiliária: dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive 
os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios; 

        III - operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de 
crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores 
provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações 
assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros; 

        IV - concessão de garantia: compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual 
assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada; 

        V - refinanciamento da dívida mobiliária: emissão de títulos para pagamento do principal acrescido 
da atualização monetária. 

        § 1o Equipara-se a operação de crédito a assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas 
pelo ente da Federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências dos arts. 15 e 16. 

        § 2o Será incluída na dívida pública consolidada da União a relativa à emissão de títulos de 
responsabilidade do Banco Central do Brasil. 

        § 3o Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a 
doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento. 

        § 4o O refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao término de cada 
exercício financeiro, o montante do final do exercício anterior, somado ao das operações de crédito 
autorizadas no orçamento para este efeito e efetivamente realizadas, acrescido de atualização 
monetária. 
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Seção II 

Dos Limites da Dívida Pública e das Operações de Crédito 

        Art. 30. No prazo de noventa dias após a publicação desta Lei Complementar, o Presidente da 
República submeterá ao: 

        I - Senado Federal: proposta de limites globais para o montante da dívida consolidada da União, 
Estados e Municípios, cumprindo o que estabelece o inciso VI do art. 52 da Constituição, bem como de 
limites e condições relativos aos incisos VII, VIII e IX do mesmo artigo; 

        II - Congresso Nacional: projeto de lei que estabeleça limites para o montante da dívida mobiliária 
federal a que se refere o inciso XIV do art. 48 da Constituição, acompanhado da demonstração de sua 
adequação aos limites fixados para a dívida consolidada da União, atendido o disposto no inciso I do § 
1o deste artigo. 

        § 1o As propostas referidas nos incisos I e II do caput e suas alterações conterão: 

        I - demonstração de que os limites e condições guardam coerência com as normas estabelecidas 
nesta Lei Complementar e com os objetivos da política fiscal; 

        II - estimativas do impacto da aplicação dos limites a cada uma das três esferas de governo; 

        III - razões de eventual proposição de limites diferenciados por esfera de governo; 

        IV - metodologia de apuração dos resultados primário e nominal. 

        § 2o As propostas mencionadas nos incisos I e II do caput também poderão ser apresentadas em 
termos de dívida líquida, evidenciando a forma e a metodologia de sua apuração. 

        § 3o Os limites de que tratam os incisos I e II do caput serão fixados em percentual da receita 
corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da Federação 
que a integrem, constituindo, para cada um deles, limites máximos. 

        § 4o Para fins de verificação do atendimento do limite, a apuração do montante da dívida 
consolidada será efetuada ao final de cada quadrimestre.  

        § 5o No prazo previsto no art. 5o, o Presidente da República enviará ao Senado Federal ou ao 
Congresso Nacional, conforme o caso, proposta de manutenção ou alteração dos limites e condições 
previstos nos incisos I e II do caput. 

        § 6o Sempre que alterados os fundamentos das propostas de que trata este artigo, em razão de 
instabilidade econômica ou alterações nas políticas monetária ou cambial, o Presidente da República 
poderá encaminhar ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional solicitação de revisão dos limites. 

        § 7o Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido 
incluídos integram a dívida consolidada, para fins de aplicação dos limites. 
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Seção III 

Da Recondução da Dívida aos Limites 

        Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final 
de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três subseqüentes, reduzindo o 
excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro. 

        § 1o Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido: 

        I - estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação de 
receita, ressalvado o refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária; 

        II - obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre 
outras medidas, limitação de empenho, na forma do art. 9o. 

        § 2o Vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, e enquanto perdurar o excesso, o ente ficará 
também impedido de receber transferências voluntárias da União ou do Estado. 

        § 3o As restrições do § 1o aplicam-se imediatamente se o montante da dívida exceder o limite no 
primeiro quadrimestre do último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo. 

        § 4o O Ministério da Fazenda divulgará, mensalmente, a relação dos entes que tenham 
ultrapassado os limites das dívidas consolidada e mobiliária. 

        § 5o As normas deste artigo serão observadas nos casos de descumprimento dos limites da dívida 
mobiliária e das operações de crédito internas e externas. 

 

Seção IV 

Das Operações de Crédito 

Subseção I 

Da Contratação  

        Art. 32. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à 
realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles 
controladas, direta ou indiretamente. 

        § 1o O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos 
técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da 
operação e o atendimento das seguintes condições: 

        I - existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei orçamentária, 
em créditos adicionais ou lei específica; 

        II - inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, 
exceto no caso de operações por antecipação de receita; 

        III - observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal; 
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        IV - autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito externo; 

        V - atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição; 

        VI - observância das demais restrições estabelecidas nesta Lei Complementar. 

        § 2o As operações relativas à dívida mobiliária federal autorizadas, no texto da lei orçamentária ou 
de créditos adicionais, serão objeto de processo simplificado que atenda às suas especificidades. 

        § 3o Para fins do disposto no inciso V do § 1o, considerar-se-á, em cada exercício financeiro, o 
total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o das despesas de capital executadas, 
observado o seguinte: 

        I - não serão computadas nas despesas de capital as realizadas sob a forma de empréstimo ou 
financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base tributo de 
competência do ente da Federação, se resultar a diminuição, direta ou indireta, do ônus deste; 

        II - se o empréstimo ou financiamento a que se refere o inciso I for concedido por instituição 
financeira controlada pelo ente da Federação, o valor da operação será deduzido das despesas de 
capital; 

        III - (VETADO) 

        § 4o Sem prejuízo das atribuições próprias do Senado Federal e do Banco Central do Brasil, o 
Ministério da Fazenda efetuará o registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas 
interna e externa, garantido o acesso público às informações, que incluirão: 

        I - encargos e condições de contratação; 

        II - saldos atualizados e limites relativos às dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito 
e concessão de garantias. 

        § 5o Os contratos de operação de crédito externo não conterão cláusula que importe na 
compensação automática de débitos e créditos. 

        Art. 33. A instituição financeira que contratar operação de crédito com ente da Federação, exceto 
quando relativa à dívida mobiliária ou à externa, deverá exigir comprovação de que a operação atende 
às condições e limites estabelecidos. 

        § 1o A operação realizada com infração do disposto nesta Lei Complementar será considerada 
nula, procedendo-se ao seu cancelamento, mediante a devolução do principal, vedados o pagamento 
de juros e demais encargos financeiros. 

        § 2o Se a devolução não for efetuada no exercício de ingresso dos recursos, será consignada 
reserva específica na lei orçamentária para o exercício seguinte. 

        § 3o Enquanto não efetuado o cancelamento, a amortização, ou constituída a reserva, aplicam-se 
as sanções previstas nos incisos do § 3o do art. 23. 

        § 4o Também se constituirá reserva, no montante equivalente ao excesso, se não atendido o 
disposto no inciso III do art. 167 da Constituição, consideradas as disposições do § 3o do art. 32. 
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Subseção II 

Das Vedações  

        Art. 34. O Banco Central do Brasil não emitirá títulos da dívida pública a partir de dois anos após a 
publicação desta Lei Complementar. 

        Art. 35. É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da Federação, diretamente 
ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente, e outro, inclusive suas 
entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou 
postergação de dívida contraída anteriormente. 

        § 1o Excetuam-se da vedação a que se refere o caput as operações entre instituição financeira 
estatal e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, que não se 
destinem a: 

        I - financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes; 

        II - refinanciar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente. 

        § 2o O disposto no caput não impede Estados e Municípios de comprar títulos da dívida da União 
como aplicação de suas disponibilidades. 

        Art. 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da 
Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. 

        Parágrafo único. O disposto no caput não proíbe instituição financeira controlada de adquirir, no 
mercado, títulos da dívida pública para atender investimento de seus clientes, ou títulos da dívida de 
emissão da União para aplicação de recursos próprios. 

        Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados: 

        I - captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato 
gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7o do art. 150 da Constituição; 

        II - recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou 
indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da 
legislação; 

        III - assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com 
fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não 
se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes; 

        IV - assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a 
posteriori de bens e serviços. 

Subseção III 

Das Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária 

        Art. 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de 
caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no art. 32 e mais as 
seguintes: 
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        I - realizar-se-á somente a partir do décimo dia do início do exercício; 

        II - deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de dezembro de 
cada ano; 

        III - não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, 
obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou à que vier a esta substituir; 

        IV - estará proibida: 

        a) enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada; 

        b) no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal. 

        § 1o As operações de que trata este artigo não serão computadas para efeito do que dispõe o 
inciso III do art. 167 da Constituição, desde que liquidadas no prazo definido no inciso II do caput. 

        § 2o As operações de crédito por antecipação de receita realizadas por Estados ou Municípios 
serão efetuadas mediante abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora em processo 
competitivo eletrônico promovido pelo Banco Central do Brasil. 

        § 3o O Banco Central do Brasil manterá sistema de acompanhamento e controle do saldo do 
crédito aberto e, no caso de inobservância dos limites, aplicará as sanções cabíveis à instituição 
credora. 

Subseção IV 

Das Operações com o Banco Central do Brasil 

        Art. 39. Nas suas relações com ente da Federação, o Banco Central do Brasil está sujeito às 
vedações constantes do art. 35 e mais às seguintes: 

        I - compra de título da dívida, na data de sua colocação no mercado, ressalvado o disposto no § 2o 
deste artigo; 

        II - permuta, ainda que temporária, por intermédio de instituição financeira ou não, de título da 
dívida de ente da Federação por título da dívida pública federal, bem como a operação de compra e 
venda, a termo, daquele título, cujo efeito final seja semelhante à permuta; 

        III - concessão de garantia. 

        § 1o O disposto no inciso II, in fine, não se aplica ao estoque de Letras do Banco Central do Brasil, 
Série Especial, existente na carteira das instituições financeiras, que pode ser refinanciado mediante 
novas operações de venda a termo. 

        § 2o O Banco Central do Brasil só poderá comprar diretamente títulos emitidos pela União para 
refinanciar a dívida mobiliária federal que estiver vencendo na sua carteira. 

        § 3o A operação mencionada no § 2o deverá ser realizada à taxa média e condições alcançadas no 
dia, em leilão público. 

        § 4o É vedado ao Tesouro Nacional adquirir títulos da dívida pública federal existentes na carteira 
do Banco Central do Brasil, ainda que com cláusula de reversão, salvo para reduzir a dívida mobiliária. 
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Seção V 

Da Garantia e da Contragarantia 

        Art. 40. Os entes poderão conceder garantia em operações de crédito internas ou externas, 
observados o disposto neste artigo, as normas do art. 32 e, no caso da União, também os limites e as 
condições estabelecidos pelo Senado Federal. 

        § 1o A garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia, em valor igual ou superior 
ao da garantia a ser concedida, e à adimplência da entidade que a pleitear relativamente a suas 
obrigações junto ao garantidor e às entidades por este controladas, observado o seguinte: 

        I - não será exigida contragarantia de órgãos e entidades do próprio ente; 

        II - a contragarantia exigida pela União a Estado ou Município, ou pelos Estados aos Municípios, 
poderá consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas e provenientes de 
transferências constitucionais, com outorga de poderes ao garantidor para retê-las e empregar o 
respectivo valor na liquidação da dívida vencida. 

        § 2o No caso de operação de crédito junto a organismo financeiro internacional, ou a instituição 
federal de crédito e fomento para o repasse de recursos externos, a União só prestará garantia a ente 
que atenda, além do disposto no § 1o, as exigências legais para o recebimento de transferências 
voluntárias. 

        § 3o (VETADO) 

        § 4o (VETADO) 

        § 5o É nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo Senado Federal. 

        § 6o É vedado às entidades da administração indireta, inclusive suas empresas controladas e 
subsidiárias, conceder garantia, ainda que com recursos de fundos. 

        § 7o O disposto no § 6o não se aplica à concessão de garantia por: 

        I - empresa controlada a subsidiária ou controlada sua, nem à prestação de contragarantia nas 
mesmas condições; 

        II - instituição financeira a empresa nacional, nos termos da lei. 

        § 8o Excetua-se do disposto neste artigo a garantia prestada: 

        I - por instituições financeiras estatais, que se submeterão às normas aplicáveis às instituições 
financeiras privadas, de acordo com a legislação pertinente; 

        II - pela União, na forma de lei federal, a empresas de natureza financeira por ela controladas, 
direta e indiretamente, quanto às operações de seguro de crédito à exportação. 

        § 9o Quando honrarem dívida de outro ente, em razão de garantia prestada, a União e os Estados 
poderão condicionar as transferências constitucionais ao ressarcimento daquele pagamento. 

        § 10. O ente da Federação cuja dívida tiver sido honrada pela União ou por Estado, em 
decorrência de garantia prestada em operação de crédito, terá suspenso o acesso a novos créditos ou 
financiamentos até a total liquidação da mencionada dívida. 
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Seção VI 

Dos Restos a Pagar 

        Art. 41. (VETADO) 

        Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres 
do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, 
ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de 
caixa para este efeito. 

        Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e 
despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. 

CAPÍTULO VIII 

DA GESTÃO PATRIMONIAL 

Seção I 

Das Disponibilidades de Caixa 

        Art. 43. As disponibilidades de caixa dos entes da Federação serão depositadas conforme 
estabelece o § 3o do art. 164 da Constituição. 

        § 1o As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores 
públicos, ainda que vinculadas a fundos específicos a que se referem os arts. 249 e 250 da 
Constituição, ficarão depositadas em conta separada das demais disponibilidades de cada ente e 
aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições de proteção e 
prudência financeira. 

        § 2o É vedada a aplicação das disponibilidades de que trata o § 1o em: 

        I - títulos da dívida pública estadual e municipal, bem como em ações e outros papéis relativos às 
empresas controladas pelo respectivo ente da Federação; 

        II - empréstimos, de qualquer natureza, aos segurados e ao Poder Público, inclusive a suas 
empresas controladas. 

Seção II 

Da Preservação do Patrimônio Público 

        Art. 44. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que 
integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos 
regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. 

        Art. 45. Observado o disposto no § 5o do art. 5o, a lei orçamentária e as de créditos adicionais só 
incluirão novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as 
despesas de conservação do patrimônio público, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes 
orçamentárias. 

        Parágrafo único. O Poder Executivo de cada ente encaminhará ao Legislativo, até a data do envio 
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do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, relatório com as informações necessárias ao cumprimento 
do disposto neste artigo, ao qual será dada ampla divulgação. 

        Art. 46. É nulo de pleno direito ato de desapropriação de imóvel urbano expedido sem o 
atendimento do disposto no § 3o do art. 182 da Constituição, ou prévio depósito judicial do valor da 
indenização. 

Seção III 

Das Empresas Controladas pelo Setor Público 

        Art. 47. A empresa controlada que firmar contrato de gestão em que se estabeleçam objetivos e 
metas de desempenho, na forma da lei, disporá de autonomia gerencial, orçamentária e financeira, sem 
prejuízo do disposto no inciso II do § 5o do art. 165 da Constituição. 

        Parágrafo único. A empresa controlada incluirá em seus balanços trimestrais nota explicativa em 
que informará: 

        I - fornecimento de bens e serviços ao controlador, com respectivos preços e condições, 
comparando-os com os praticados no mercado; 

        II - recursos recebidos do controlador, a qualquer título, especificando valor, fonte e destinação; 

        III - venda de bens, prestação de serviços ou concessão de empréstimos e financiamentos com 
preços, taxas, prazos ou condições diferentes dos vigentes no mercado. 

 

CAPÍTULO IX 

DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO  

Seção I 

Da Transparência da Gestão Fiscal 

        Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla 
divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes 
orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. 

        Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação 
popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e de discussão dos 
planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. 

       Art. 49. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o 
exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para 
consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. 

        Parágrafo único. A prestação de contas da União conterá demonstrativos do Tesouro Nacional e 
das agências financeiras oficiais de fomento, incluído o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social, especificando os empréstimos e financiamentos concedidos com recursos 
oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social e, no caso das agências financeiras, avaliação 
circunstanciada do impacto fiscal de suas atividades no exercício. 

 



 182

Seção II 

Da Escrituração e Consolidação das Contas 

        Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas 
públicas observará as seguintes: 

        I - a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a 
órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada; 

        II - a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, 
apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa; 

        III - as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e 
operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, 
inclusive empresa estatal dependente; 

        IV - as receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e 
orçamentários específicos; 

        V - as operações de crédito, as inscrições em Restos a Pagar e as demais formas de 
financiamento ou assunção de compromissos junto a terceiros, deverão ser escrituradas de modo a 
evidenciar o montante e a variação da dívida pública no período, detalhando, pelo menos, a natureza e 
o tipo de credor; 

        VI - a demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos 
provenientes da alienação de ativos. 

        § 1o No caso das demonstrações conjuntas, excluir-se-ão as operações intragovernamentais. 

        § 2o  A edição de normas gerais para consolidação das contas públicas caberá ao órgão central de 
contabilidade da União, enquanto não implantado o conselho de que trata o art. 67. 

        § 3o A Administração Pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o 
acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. 

        Art. 51. O Poder Executivo da União promoverá, até o dia trinta de junho, a consolidação, nacional 
e por esfera de governo, das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior, e a sua 
divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público. 

        § 1o Os Estados e os Municípios encaminharão suas contas ao Poder Executivo da União nos 
seguintes prazos: 

        I - Municípios, com cópia para o Poder Executivo do respectivo Estado, até trinta de abril; 

        II - Estados, até trinta e um de maio. 

        § 2o O descumprimento dos prazos previstos neste artigo impedirá, até que a situação seja 
regularizada, que o ente da Federação receba transferências voluntárias e contrate operações de 
crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária. 
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Seção III 

Do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 

        Art. 52. O relatório a que se refere o § 3o do art. 165 da Constituição abrangerá todos os Poderes 
e o Ministério Público, será publicado até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e composto 
de: 

        I - balanço orçamentário, que especificará, por categoria econômica, as: 

        a) receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem como a previsão atualizada; 

        b) despesas por grupo de natureza, discriminando a dotação para o exercício, a despesa liquidada 
e o saldo; 

        II - demonstrativos da execução das: 

        a) receitas, por categoria econômica e fonte, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada 
para o exercício, a receita realizada no bimestre, a realizada no exercício e a previsão a realizar; 

        b) despesas, por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando dotação 
inicial, dotação para o exercício, despesas empenhada e liquidada, no bimestre e no exercício; 

        c) despesas, por função e subfunção. 

        § 1o Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária constarão destacadamente nas 
receitas de operações de crédito e nas despesas com amortização da dívida. 

        § 2o O descumprimento do prazo previsto neste artigo sujeita o ente às sanções previstas no § 2o 
do art. 51. 

        Art. 53. Acompanharão o Relatório Resumido demonstrativos relativos a: 

        I - apuração da receita corrente líquida, na forma definida no inciso IV do art. 2o, sua evolução, 
assim como a previsão de seu desempenho até o final do exercício; 

        II - receitas e despesas previdenciárias a que se refere o inciso IV do art. 50; 

        III - resultados nominal e primário; 

        IV - despesas com juros, na forma do inciso II do art. 4o; 

        V - Restos a Pagar, detalhando, por Poder e órgão referido no art. 20, os valores inscritos, os 
pagamentos realizados e o montante a pagar. 

        § 1o O relatório referente ao último bimestre do exercício será acompanhado também de 
demonstrativos: 

        I - do atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição, conforme o § 3o do art. 32; 

        II - das projeções atuariais dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores 
públicos; 
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        III - da variação patrimonial, evidenciando a alienação de ativos e a aplicação dos recursos dela 
decorrentes. 

        § 2o Quando for o caso, serão apresentadas justificativas: 

        I - da limitação de empenho; 

        II - da frustração de receitas, especificando as medidas de combate à sonegação e à evasão 
fiscal, adotadas e a adotar, e as ações de fiscalização e cobrança.  

Seção IV 

Do Relatório de Gestão Fiscal 

        Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos 
no art. 20 Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo: 

        I - Chefe do Poder Executivo; 

        II - Presidente e demais membros da Mesa Diretora ou órgão decisório equivalente, conforme 
regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo; 

        III - Presidente de Tribunal e demais membros de Conselho de Administração ou órgão decisório 
equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Judiciário; 

        IV - Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados. 

        Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela 
administração financeira e pelo controle interno, bem como por outras definidas por ato próprio de cada 
Poder ou órgão referido no art. 20. 

        Art. 55. O relatório conterá: 

        I - comparativo com os limites de que trata esta Lei Complementar, dos seguintes montantes: 

        a) despesa total com pessoal, distinguindo a com inativos e pensionistas; 

        b) dívidas consolidada e mobiliária; 

        c) concessão de garantias; 

        d) operações de crédito, inclusive por antecipação de receita; 

        e) despesas de que trata o inciso II do art. 4o; 

        II - indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos limites; 

        III - demonstrativos, no último quadrimestre: 

        a) do montante das disponibilidades de caixa em trinta e um de dezembro; 

        b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas: 
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        1) liquidadas; 

        2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das condições do inciso II do art. 
41; 

        3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa; 

        4) não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram cancelados; 

        c) do cumprimento do disposto no inciso II e na alínea b do inciso IV do art. 38. 

        § 1o O relatório dos titulares dos órgãos mencionados nos incisos II, III e IV do art. 54 conterá 
apenas as informações relativas à alínea a do inciso I, e os documentos referidos nos incisos II e III. 

        § 2o O relatório será publicado até trinta dias após o encerramento do período a que corresponder, 
com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico. 

        § 3o O descumprimento do prazo a que se refere o § 2o sujeita o ente à sanção prevista no § 2o do 
art. 51. 

        § 4o Os relatórios referidos nos arts. 52 e 54 deverão ser elaborados de forma padronizada, 
segundo modelos que poderão ser atualizados pelo conselho de que trata o art. 67. 

Seção V 

Das Prestações de Contas 

        Art. 56. As contas prestadas pelos Chefes do Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, 
as dos Presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Chefe do Ministério Público, 
referidos no art. 20, as quais receberão parecer prévio, separadamente, do respectivo Tribunal de 
Contas. 

        § 1o As contas do Poder Judiciário serão apresentadas no âmbito: 

        I - da União, pelos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, 
consolidando as dos respectivos tribunais; 

        II - dos Estados, pelos Presidentes dos Tribunais de Justiça, consolidando as dos demais 
tribunais. 

        § 2o O parecer sobre as contas dos Tribunais de Contas será proferido no prazo previsto no art. 
57 pela comissão mista permanente referida no § 1o do art. 166 da Constituição ou equivalente das 
Casas Legislativas estaduais e municipais. 

        § 3o Será dada ampla divulgação dos resultados da apreciação das contas, julgadas ou tomadas. 

        Art. 57. Os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo de 
sessenta dias do recebimento, se outro não estiver estabelecido nas constituições estaduais ou nas leis 
orgânicas municipais. 

        § 1o No caso de Municípios que não sejam capitais e que tenham menos de duzentos mil 
habitantes o prazo será de cento e oitenta dias. 
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        § 2o Os Tribunais de Contas não entrarão em recesso enquanto existirem contas de Poder, ou 
órgão referido no art. 20, pendentes de parecer prévio. 

        Art. 58. A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão, 
destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, 
as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais 
medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições. 

Seção VI 

Da Fiscalização da Gestão Fiscal 

        Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de 
controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta 
Lei Complementar, com ênfase no que se refere a: 

        I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias; 

        II - limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar; 

        III - medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos 
termos dos arts. 22 e 23; 

        IV - providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para recondução dos montantes das 
dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites; 

        V - destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições 
constitucionais e as desta Lei Complementar; 

        VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver. 

        § 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando 
constatarem: 

        I - a possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso II do art. 4o e no art. 9o; 

        II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite; 

        III - que os montantes das dívidas consolidada e mobiliária, das operações de crédito e da 
concessão de garantia se encontram acima de 90% (noventa por cento) dos respectivos limites; 

        IV - que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite definido em lei; 

        V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de 
irregularidades na gestão orçamentária. 

        § 2o Compete ainda aos Tribunais de Contas verificar os cálculos dos limites da despesa total com 
pessoal de cada Poder e órgão referido no art. 20. 

        § 3o O Tribunal de Contas da União acompanhará o cumprimento do disposto nos §§ 2o, 3o e 4o do 
art. 39. 
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CAPÍTULO X 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

        Art. 60. Lei estadual ou municipal poderá fixar limites inferiores àqueles previstos nesta Lei 
Complementar para as dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão de 
garantias. 

        Art. 61. Os títulos da dívida pública, desde que devidamente escriturados em sistema centralizado 
de liquidação e custódia, poderão ser oferecidos em caução para garantia de empréstimos, ou em 
outras transações previstas em lei, pelo seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da 
Fazenda. 

        Art. 62. Os Municípios só contribuirão para o custeio de despesas de competência de outros entes 
da Federação se houver: 

        I - autorização na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual; 
        II - convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação. 
        Art. 63. É facultado aos Municípios com população inferior a cinqüenta mil habitantes optar por: 
        I - aplicar o disposto no art. 22 e no § 4o do art. 30 ao final do semestre; 
        II - divulgar semestralmente: 
        a) (VETADO) 
        b) o Relatório de Gestão Fiscal; 
        c) os demonstrativos de que trata o art. 53; 
        III - elaborar o Anexo de Política Fiscal do plano plurianual, o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo 

de Riscos Fiscais da lei de diretrizes orçamentárias e o anexo de que trata o inciso I do art. 5o a partir 

do quinto exercício seguinte ao da publicação desta Lei Complementar. 
        § 1o A divulgação dos relatórios e demonstrativos deverá ser realizada em até trinta dias após o 

encerramento do semestre. 
        § 2o Se ultrapassados os limites relativos à despesa total com pessoal ou à dívida consolidada, 

enquanto perdurar esta situação, o Município ficará sujeito aos mesmos prazos de verificação e de 

retorno ao limite definidos para os demais entes. 
        Art. 64. A União prestará assistência técnica e cooperação financeira aos Municípios para a 

modernização das respectivas administrações tributária, financeira, patrimonial e previdenciária, com 

vistas ao cumprimento das normas desta Lei Complementar. 
        § 1o A assistência técnica consistirá no treinamento e desenvolvimento de recursos humanos e na 

transferência de tecnologia, bem como no apoio à divulgação dos instrumentos de que trata o art. 48 

em meio eletrônico de amplo acesso público. 
        § 2o A cooperação financeira compreenderá a doação de bens e valores, o financiamento por 

intermédio das instituições financeiras federais e o repasse de recursos oriundos de operações 

externas. 
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        Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da 

União, ou pelas Assembléias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar a 

situação: 
        I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23 , 31 e 70; 
        II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no 

art. 9o. 
        Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput no caso de estado de defesa ou de sítio, decretado 

na forma da Constituição. 
        Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de crescimento 

real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou estadual por período igual 

ou superior a quatro trimestres. 
        § 1o Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do Produto Interno 

Bruto inferior a 1% (um por cento), no período correspondente aos quatro últimos trimestres. 
        § 2o A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística ou outro órgão que vier a substituí-la, adotada a mesma metodologia para apuração dos PIB 

nacional, estadual e regional.  
        § 3o Na hipótese do caput, continuarão a ser adotadas as medidas previstas no art. 22. 
        § 4o Na hipótese de se verificarem mudanças drásticas na condução das políticas monetária e 

cambial, reconhecidas pelo Senado Federal, o prazo referido no caput do art. 31 poderá ser ampliado 

em até quatro quadrimestres. 
        Art. 67. O acompanhamento e a avaliação, de forma permanente, da política e da 

operacionalidade da gestão fiscal serão realizados por conselho de gestão fiscal, constituído por 

representantes de todos os Poderes e esferas de Governo, do Ministério Público e de entidades 

técnicas representativas da sociedade, visando a: 
        I - harmonização e coordenação entre os entes da Federação; 
        II - disseminação de práticas que resultem em maior eficiência na alocação e execução do gasto 

público, na arrecadação de receitas, no controle do endividamento e na transparência da gestão fiscal; 
        III - adoção de normas de consolidação das contas públicas, padronização das prestações de 

contas e dos relatórios e demonstrativos de gestão fiscal de que trata esta Lei Complementar, normas e 

padrões mais simples para os pequenos Municípios, bem como outros, necessários ao controle social; 
        IV - divulgação de análises, estudos e diagnósticos. 
        § 1o O conselho a que se refere o caput instituirá formas de premiação e reconhecimento público 

aos titulares de Poder que alcançarem resultados meritórios em suas políticas de desenvolvimento 

social, conjugados com a prática de uma gestão fiscal pautada pelas normas desta Lei Complementar. 
        § 2o Lei disporá sobre a composição e a forma de funcionamento do conselho. 
        Art. 68. Na forma do art. 250 da Constituição, é criado o Fundo do Regime Geral de Previdência 

Social, vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social, com a finalidade de prover recursos 

para o pagamento dos benefícios do regime geral da previdência social. 
        § 1o O Fundo será constituído de: 
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        I - bens móveis e imóveis, valores e rendas do Instituto Nacional do Seguro Social não utilizados 

na operacionalização deste; 
        II - bens e direitos que, a qualquer título, lhe sejam adjudicados ou que lhe vierem a ser vinculados 

por força de lei; 
        III - receita das contribuições sociais para a seguridade social, previstas na alínea a do inciso I e 

no inciso II do art. 195 da Constituição; 
        IV - produto da liquidação de bens e ativos de pessoa física ou jurídica em débito com a 

Previdência Social; 
        V - resultado da aplicação financeira de seus ativos; 
        VI - recursos provenientes do orçamento da União. 
        § 2o O Fundo será gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da lei. 
        Art. 69. O ente da Federação que mantiver ou vier a instituir regime próprio de previdência social 

para seus servidores conferir-lhe-á caráter contributivo e o organizará com base em normas de 

contabilidade e atuária que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial. 
        Art. 70. O Poder ou órgão referido no art. 20 cuja despesa total com pessoal no exercício anterior 

ao da publicação desta Lei Complementar estiver acima dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 

deverá enquadrar-se no respectivo limite em até dois exercícios, eliminando o excesso, gradualmente, 

à razão de, pelo menos, 50% a.a. (cinqüenta por cento ao ano), mediante a adoção, entre outras, das 

medidas previstas nos arts. 22 e 23. 
        Parágrafo único. A inobservância do disposto no caput, no prazo fixado, sujeita o ente às sanções 

previstas no § 3o do art. 23. 
        Art. 71. Ressalvada a hipótese do inciso X do art. 37 da Constituição, até o término do terceiro 

exercício financeiro seguinte à entrada em vigor desta Lei Complementar, a despesa total com pessoal 

dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 não ultrapassará, em percentual da receita corrente líquida, a 

despesa verificada no exercício imediatamente anterior, acrescida de até 10% (dez por cento), se esta 

for inferior ao limite definido na forma do art. 20. 
        Art. 72. A despesa com serviços de terceiros dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 não poderá 

exceder, em percentual da receita corrente líquida, a do exercício anterior à entrada em vigor desta Lei 

Complementar, até o término do terceiro exercício seguinte. 

        Art. 73. As infrações dos dispositivos desta Lei Complementar serão punidas segundo o Decreto-

Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); a Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950; o 

Decreto-Lei no 201, de 27 de fevereiro de 1967; a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992; e demais 

normas da legislação pertinente. 

        Art. 74. Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação. 

        Art. 75. Revoga-se a Lei Complementar no 96, de 31 de maio de 1999. 

Brasília, 4 de maio de 2000; 179o da Independência e 112o da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Malan 
Martus Tavares
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EDITAL NO. 04/89. DE APOIO A MONTAGEM OU VIAGEM DE 
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ANEXOS 2 – JORNAIS E REVISTAS 
 

 

 

 

 

 

 
 
2) JORNAL GAZETA DO POVO. Como forma de expressão, não há arte que supere o 
“ballet”. Edição de 1956.(2) 
 
3) ________.O público curitibano aprecia e prestigia apresentações de “ballet”.  
 
4) UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Programa do I Encontro de Escolas de 
Dança do Brasil. Curitiba: UFPR, 1962. 
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