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RESUMO 

 

Este é um estudo sobre a história da dança cênica em Feira de Santana-BA entre a década de 

1950, quando a Universidade da Bahia se tornou pioneira na oferta do curso superior em dança 

no Brasil, até 1968, ano da decretação do Ato Institucional n°5 (AI 5) que é um marco de 

censura, repressão e limitação dos direitos individuais instituído pelo governo militar golpista. 

Dentro deste contexto histórico, analisamos como a dança cênica foi utilizada como recurso 

político-pedagógico, discutindo a ampliação dos espaços de lazer e o aumento dos eventos 

produzidos para dançar e criação das primeiras escolas específicas para o ensino do ballet 

clássico e dança moderna na cidade. Essa análise foi desenvolvida a partir do acervo do Centro 

de Documentação e Pesquisa (CEDOC) da UEFS, dos jornais Folha do Norte e Gazeta do Povo, 

de fotografias do acervo pessoal e relatos orais de Hildete Galeão e Márcia Brandão. Dessa 

maneira, buscamos compreender como as circunstâncias políticas e culturais influenciaram a 

formação de dançarino(a)s feirenses nos apropriando das concepções teóricas sobre dança 

defendidas por Beatriz Cerbino que não distancia os praticantes de suas relações sociais, bem 

como as reflexões sobre trocas simbólicas de Pierre Bourdieu. 

 

Palavras-chave: História Cultural. Dança Cênica. Feira de Santana 
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ABSTRACT 

 

 

This is a study about the history of scenic dance in Feira de Santana-BA between the 1950s, 

when the University of Bahia became a pioneer in offering higher education in dance in Brazil, 

until 1968, when the Institutional Act was decreed n 5 (AI 5), which is a mark of censorship, 

repression and limitation of individual rights instituted by the coup military government. Within 

this historical context, we analyzed how scenic dance was used as a political-pedagogical 

resource, discussing the expansion of leisure spaces and the increase of events produced for 

dancing and the creation of the first specific schools for the teaching of classical ballet and 

modern dance in the city. This analysis was developed from the collection of the UEFS 

Documentation and Research Center (CEDOC), from the newspapers Folha do Norte and 

Gazeta do Povo, from photographs of the personal collection and oral reports by Hildete Galeão 

and Márcia Brandão. In this way, we seek to understand how the political and cultural 

circumstances influenced the formation of a dancer from feirenses, appropriating the theoretical 

conceptions about dance defended by Beatriz Cerbino that does not distance practitioners from 

their social relations, as well as reflections on symbolic exchanges of Pierre Bourdieu. 

 

Key-works: Cultural History, Scenic Dance, Feira de Santana. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Ninguém fica imune ao charme da reconquista do passado [...]” 

Leandro Konder (2009) 

 

 Na América, antes da chegada dos invasores europeus, a prata e a dança eram elementos 

para adorar os deuses nativos. A prata e outros recursos naturais eram usados para reverenciar 

divindades, pondo-se em forma de oferenda nas cerimônias e ritos religiosos. As danças 

executadas pelos corpos dos indígenas simbolizavam seus sentimentos e suas necessidades no 

contato com o divino, em uma rica tradição cultural na qual cada gesto corporal significava um 

agradecimento, pedido ou reverência. Ao introduzir a lógica mercantilista de expropriação de 

metais preciosos, as Coroas Portuguesa e Espanhola usurparam toda a prata e ouro possíveis 

das minas americanas. Já as nossas danças, assim como as tradições culturais dos colonizados, 

foram condenadas ao esquecimento, à negação e aos estereótipos preconceituosos e racistas 

disseminados pelos colonos metropolitanos. 

 Segundo Galeano (1979), depois de invadir a cidade de Potosí (região da atual Bolívia), 

o Império Espanhol prosperou ao transformar a prata destinada aos deuses indígenas em moeda 

de troca nas operações comerciais, tanto no Velho quanto no Novo Mundo: “Fluiu a riqueza” 

(para os espanhóis, obviamente). A exploração da escravidão indígena nas minas de Potosí foi 

a força motriz para a ostensiva acumulação de riquezas das nações europeias que puderam 

sustentar seus luxos, encher seus cofres, soerguer seus castelos e impor suas tradições culturais 

às suas vítimas sobreviventes nas colônias, estimuladas por uma disputa egocêntrica, imbuídas 

ainda de fortes sentimentos feudais, para decidir qual rei seria o suserano dos suseranos. 

 Ao povo do território colonizado cabia as migalhas, a miséria e os castigos corporais. 

Os ricos colonos com saudades do solo europeu trataram de exportar para a América réplicas 

da vida de ostentação e requinte para amenizar o sofrimento causado pela distância da terra 

natal e demarcar seus símbolos culturais perante a conquista:  

 

No começo do século XVII, a cidade [Potosí] já contava com 36 igrejas 

esplendidamente ornamentadas, 36 casas de jogo e 14 escolas de dança. Os 

salões, os teatros e os tablados para as festas ostentavam riquíssimos tapetes, 

cortinas, brasões e obras de ourivesaria; dos balcões pendiam damascos 

coloridos e trançados de ouro e prata. (GALEANO, 1979, p. 33) 

 

 O movimento injusto no câmbio entre as nações europeias e os povos conquistados, no 

qual, através das exportações, os produtos valorizados do mercado internacional eram retirados 
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das colônias para promover a riqueza de suas metrópoles e, como devolutiva, recebiam como 

importações os signos da cultura europeia, ou seja, as obras de arte para decoração, musicistas 

para alegrar as noites da aristocracia e dar vida às missas, pintores para desenhar nossa fauna e 

flora e registrar nossas gentes, e os bailarino(a)s para se apresentarem nas reuniões festivas para 

o deleite das elites coloniais e ensinarem aos filhos dos abastados as danças aclamadas na 

Europa. A balança comercial não era desfavorável para os colonizados apenas no âmbito 

econômico, mas também no cultural. Iam-se a prata, o ouro e os diamantes, chegavam artistas, 

intelectuais e diplomatas empunhando seus açoites culturais para fazer prevalecer as leis, as 

normas e os costumes do colonizador europeu.  

 O ballet clássico e outras danças vieram na bagagem dos colonizadores juntamente com 

outras expressões da cultura do Velho Mundo para civilizar e emoldurar os corpos de moradores 

das Américas. Foi necessário grande esforço para conter as manifestações culturais locais, entre 

elas, os rituais religiosos e as danças populares. Para isso, a administração das colônias 

criminalizava essas atividades como foram os casos da capoeira, do candomblé, das rezadeiras 

com seus cânticos e danças, associando as práticas nativas a condutas que subvertiam a ordem 

religiosa estabelecida pela Igreja Católica.  

 Segundo Tinhorão (2008), os desenhos do pintor neerlandês Franz Post e do cartógrafo 

alemão Zacharias Wagener mostram que durante a ocupação holandesa em Pernambuco, no 

século XVII, os escravizados conseguiam executar seus rituais religiosos (mesmo que de forma 

muito dissimulada) e executar seus ritmos e danças nos quais se destacavam o uso de 

instrumentos de ruidosa percussão como os batuques. Essas atividades dançantes não foram 

exclusividade da capitania brasileira e muitos historiadores já se debruçaram sobre a temática 

da cultura negra e indígena nas diferentes colônias americanas. O fato é que no livro “Os sons 

dos negros no Brasil”, Tinhorão revela a presença da dança popular de influência africana nos 

palcos dos teatros brasileiros, no século XIX. Conhecidos como “entremezes”, os números de 

dança eram curtas apresentações cômico-musicais que cumpriam a função de amenizar os 

longos espetáculos das companhias principais, o que já era uma tradição em Portugal. (p. 68-

69) 

 Apesar das ofensivas contra a cultura popular, os métodos das metrópoles europeias não 

se mostraram eficientes. A permanência e as ressignificações dos povos tradicionais e o 

surgimento de expressões culturais como o samba e frevo apontam que foi frustrada a tentativa 

de calar a cultura de uma massa de povos indígenas e de africanos escravizados que se 
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aproveitaram das fraquezas do opressor para se fortalecer culturalmente e fazer reluzir 

manifestações populares que dizem muito da nossa história e dos nossos intercâmbios culturais. 

 A construção de grandes casas de espetáculos públicas e privadas para apresentações 

artísticas destinadas as elites são símbolos da opulência da vida econômica e das extravagâncias 

características do cotidiano da nobreza europeia. São os nossos reconhecidos monumentos e 

patrimônios materiais da atualidade, os teatros esculpidos entre os séculos XVII e XIX e suas 

réplicas do século XX que abrigaram as apresentações dos artistas consagrados pela crítica 

especializada no que se entendia por arte. O nascimento desses grandes edifícios, paridos pelo 

trabalho forçado e/ou mal remunerado dos trabalhadores das colônias, reforçava as 

desigualdades sociais, econômicas e culturais. 

 Esses locais (onde se investia em esplendida engenharia, inovações técnicas em acústica 

e no conforto das poltronas) refletiam as mazelas sociais e o sistema de exploração do trabalho. 

Em seus camarotes e cabines exclusivas, a elite branca aguardava o espetáculo acompanhada 

de bebidas caras e comidas preparadas por chefs conceituados. Na proa, armavam-se os grandes 

palcos para os artistas europeus e seus herdeiros apresentarem suas artes e desfrutarem dos 

benefícios consequentes do sucesso e da fama. Nessas condições, os afro-americanos e as 

manifestações da cultura popular estariam em cena apenas em esparsos momentos, como bobos 

da corte, para divertir e distrair os ocupantes das poltronas luxuosas, representantes da elite 

intelectual, donos de latifúndios, grandes comerciantes e industriais. E nesse cenário, o mais 

comum aos afrodescendentes e indígenas era os porões dos teatros e das casas de espetáculo. 

Desde a construção, passando pela copa e a cozinha, na costura dos figurinos, no abrir e fechar 

das cortinas e na limpeza do palco, sentenciada pela minoria colonizadora e endinheirada, era 

a grande parcela da população que sustentava a estrutura cultural europeizada do Brasil 

exclusivamente até a década de 1920. 

 As transformações no meio cultural brasileiro propostas pela Semana de Arte Moderna, 

em 1922, e o movimento antropofágico liderado pelo escritor Oswald de Andrade e a artista 

plástica Tarsila do Amaral inspiraram uma produção artística que buscava uma identidade 

nacional entrelaçando as influências do polo clássico europeu e a genuinidade da cultura 

popular brasileira para criação de uma linguagem artística que pudesse contaminar todas as 

expressões culturais. Segundo Meyer, bailarinas brasileiras apresentaram coreografias 

idealizadas pelo pensamento antropofágico, unindo o ballet clássico e as danças populares 

inspiradas nas religiões de matrizes africana e indígena, montando espetáculos solistas, o que 

também era inovador para época e gerou críticas na imprensa escrita que duvidavam se a dança 
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apresentada por essas bailarinas era mesmo digna de ser classificada como arte. A bailarina 

carioca Eros Volusia (1914-2004) foi uma dessas representantes do movimento antropofágico 

que desenvolveu coreografias pensadas a partir do “erudito-nacional-popular”:  

 

Ciente da renovação trazida por dançarinas como Isadora Duncan, Volusia 

miscigena de maneira autoral elementos codificados provenientes do ballet e 

das danças populares de diferentes regiões do país, tais como o samba, o 

lundu, o maxixe, o maracatu e movimentos de algumas nações indígenas [...]. 

A criação de uma nova dança por Volusia não ocorreu por conta de uma 

negação veemente do ballet, como ocorreria com grande parte das dançarinas 

da modernidade. Volusia refutou uma dança purista, seja clássica ou popular, 

e realizou uma operação de “devoração” intercultural de referências tanto 

europeias e americanas quanto brasileiras, tal qual a antropofagia oswaldiana 

propagava, o que implica uma atitude de receptividade e de escolha crítica. 

Volusia valorizou o seu aprendizado de quatro anos na Escola de Bailados do 

Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O balé funcionava como contraponto 

erudito ao seu processo polifônico de criação de uma nova dança. (MEYER, 

2010, p. 4) 

 

 O projeto do movimento antropofágico era criar um estilo artístico original a ser seguido 

pelas diferentes formas de arte (cinema, teatro, música, artes plásticas, dança, entre outros) que 

representasse a nação, abraçando as normas e padrões da arte clássica reconfiguradas nos temas 

do folclore e da cultura popular brasileiros que se forjaram de uma simbiose desigual e de 

caráter exploratório na qual a elite política de descendência europeia dificultava o acesso e a 

viabilização das diversas tradições culturais indígenas e africanas.  

 Cem anos depois da independência política, o movimento buscava pela independência 

brasileira na produção artística em geral, fugindo das citações e da reprodução das artes do 

colonizador em um mergulho sob as raízes do povo brasileiro. A produção criativa dos artistas 

é muito dependente de sua relação com o passado. Suas tensões e dramas se estabelecem na 

medida em que precisam produzir novas sensibilidades da realidade humana. “No artista existe, 

portanto, uma necessidade vital de ir além do que vinha existindo antes dele. Uma necessidade 

vital de não se prender ao passado”. (KONDER, 2009, p. 71) 

 Como líder da Revolução de 1930, Getúlio Vargas se apropriaria das inovações do 

movimento literário da década anterior para compor sua política cultural. Em discurso proferido 

na Universidade do Brasil, em julho de 1951, Vargas afirmou que artistas modernistas fizeram 

parte das conquistas sociais e políticas do seu primeiro governo (1930-1945). Escritores como 

Menotti Del Picchia, Plínio Salgado e Cassiano Ricardo participaram ativamente da 

reformulação da burocracia estatal necessária para dar governabilidade ao novo regime, atuando 

nas áreas de propaganda e imprensa como a Rádio Nacional. Mas seria durante a instauração 

da fase ditatorial da Era Vargas que o discurso dos modernistas foi sintetizado para área política 
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e guiou as investidas de um governo autoritário. A negação dos modelos estéticos importados 

seria incorporada ao campo político com a rejeição aos modelos políticos estrangeiros 

(especificamente o liberalismo e o comunismo) na idealização de uma nação renovada e pronta 

para desfrutar dos benefícios do Estado Novo (1937-1945). 

 

No Estado Novo, a questão da cultura popular, a busca das raízes da 

brasilidade ganha uma outra dimensão. O Estado mostra-se mais preocupado 

em converter a cultura em instrumento de doutrinação do que propriamente 

de pesquisa e de reflexão. Assim, a busca da brasilidade vai desembocar na 

consagração da tradição, dos símbolos e heróis nacionais. Temos, então, a 

história dos grandes vultos, das grandes efemérides, do Brasil "impávido 

colosso". As personalidades de Caxias e Tiradentes são apontadas como 

exemplos luminosos, onde o país deve buscar inspiração e força para superar 

a crise da modernidade. Assim sendo, a visão crítica da cultura, apontada por 

algumas correntes modernistas, vai ser substituída pelo ufanismo. 

(VELLOSO, 1987, p. 45) 

 

 Segundo Carneiro (1990), Getúlio Vargas flertou com o fascismo italiano para se 

apossar definitivamente do poder nacional. Em um ambiente político em ebulição com o avanço 

da Ação Integralista Nacional (de ideais nazifascista e de forte influência da igreja católica) e 

com o crescimento de greves e paralisações por parte de um operariado contestador estimulado 

pelas atividades anarquistas e comunistas, Vargas assumiu a poltrona presidencial de forma 

ditatorial. Da mesma forma que o movimento antropofágico se deixava contaminar pelas 

influências europeias e agregava a elas o fator nacional para formular suas obras de arte, o 

Estado Novo “devorou” o fascismo italiano e lhe deu uma roupagem nacionalista, tomando o 

autoritarismo como elemento central para desenvolver suas táticas de combate aos inimigos 

políticos. A partir de 1937, a ditadura varguista se afirma promovedora da restauração de uma 

economia forte em defesa das riquezas nacionais, ao mesmo tempo que manteria a estabilidade 

política interna ao eliminar as doutrinas ideológicas contrárias a ordem social, tendo Getúlio 

Vargas como grande manipulador de forças emergentes como o movimento integralista de 

Plínio Salgado e a Igreja Católica.  

 Como disse Leonardo Konder, em seu livro O marxismo na batalha das ideias, “como 

não há mal que dure para sempre, o Estado Novo terminou”. Até 1964, o Brasil passaria por 

um período democrático na política conduzido pelas classes dominantes, “como costumam ser 

as ‘aberturas’ nessa nossa sociedade tão elitista, tão autoritária e tão antidemocrática”. O autor 

ainda sinaliza que apesar de precário e curto, esse período foi fecundo para vida cultural do país 

que via a derrota do nazifascismo no plano mundial e vivia a queda da ditadura no plano 

nacional: “foi um momento animador e cheio de debates interessantes”. (2009, p.38) 
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 É sobre a dança dentro desse “momento animador” que se propõe a discussão neste 

trabalho, sem perder de vista sua inserção no contexto político, social e cultural para podermos 

analisar suas influências e referências que dialogavam com esferas internacionais e seus 

desdobramentos nos diferentes polos dançantes que surgiram (e já existiam) no Brasil e em 

especial para a cidade de Feira de Santana que é o objeto desse singelo conteúdo. A fundação 

da Universidade da Bahia (1946) e a criação dos seus cursos superiores de Artes, Teatro e de 

Dança (1956) – sendo esse último o pioneiro no campo acadêmico no Brasil – sob a gerência 

de profissionais das maiores companhias de artes da Europa, a instalação do Seminário de 

Música em Feira de Santana (1962) com aulas de ballet clássico e dança moderna, todas essas 

transformações e “aberturas” de espaço para a dança no estado da Bahia se alinhavam com o 

avanço da dança teatral (ou cênica) nos grandes centros urbanos do país onde vários estúdios 

de dança abrigaram os principais artistas da área e os promoveram aos palcos mais renomados.  

 Era época de reiniciar os processos criativos propostos pelos intelectuais brasileiros do 

movimento antropofágico e construir uma base original para a dança nacional. Momento de 

abandonar as sapatilhas que garantiam a perfeição dos passos e a reprodução do ballet 

estrangeiro para descalçar os pés sentindo a terra natal buscando nas raízes locais um jeito 

brasileiro de dançar. Não à toa, a dança expressiva alemã foi uma das referências das escolas 

de dança do país devido à sua apologia à improvisação e ao movimento livre. Com a atuação 

das bailarinas e professoras Maria Duschenes (Hungria) e Renée Gumiel (França) na cidade de 

São Paulo e dos expressionistas Yanka Rudzka (Polônia) e Rolf Gelewski (Alemanha) como 

diretores do curso superior de dança, em Salvador, o(a)s bailarino(a)s brasileiros puderam ter 

formação a partir das teorias da dança expressiva idealizadas pelo húngaro Rudolf Laban e 

aperfeiçoadas pela alemã Mary Wigman. 

 

Wigman se tornar· a mais radical representante do expressionismo 

coreográfico alemão. Opondo-se fortemente ao formalismo do balé e 

considerando-o incompatível com os princípios da dança moderna, edificará 

sua proposta artístico-pedagógica da forte convicção na liberdade de 

expressão individual do dançarino e no ímpeto emocional como fonte 

geradora de movimento. (GERALDI, 2009, p. 39) 

 

 A liberdade proposta pela democracia fazia crescer os movimentos populares em busca 

de melhores condições de vida, ao mesmo tempo que floresciam as criações artísticas em 

diferentes ramos da cultura. Obras no campo das artes plásticas, da música, da literatura, do 

teatro e da dança foram apresentadas ao público em bienais, seminários, amostras e em eventos 

que expunham os artistas às críticas, promovendo as trocas e as interações entre eles que 

dialogavam pela construção de um objetivo e uma linguagem comuns. A partir desse 
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pensamento de interação e junção de diferentes artes, a dança moderna se põe como uma arte 

que necessita das técnicas de outras artes para ser realizada. Não que a dança seja dependente 

da música ou das expressões corporais exercitadas pelo teatro, mas dançar pressupõe ritmos e 

sons (mesmo que produzidos pelo próprio corpo) e dos movimentos que geram um sentimento, 

uma comunicação, entre quem pratica e quem admira o dançar. 

 A dança cênica é composta de teatralidade, talvez por isso também seja teorizada como 

dança teatral. O ballet clássico é constituído de um roteiro, de um cenário, de um projeto de 

iluminação conduzidos por um(a) diretor(a) que cobra a rigidez na execução dos passos. A 

dança moderna e suas vertentes (a dança expressionista e a dança moderna americana, 

especialmente) fogem dos padrões do ballet, possibilitando maior expressividade aos bailarinos 

e acrescentando o uso de textos em espetáculos de dança para reforçar todo o conjunto de 

simbologias coreografadas pelos corpos dos artistas. Essa transdisciplinaridade entre as artes se 

mostrou frutífera no que diz respeito a novas técnicas e novas formas de expressão que 

ganharam vida entre os governos eleitos de Eurico Gaspar Dutra (1946-1950) e de João Goulart 

(1961-1964), mas que foram limitadas e, muitas vezes, censuradas após do golpe orquestrado 

pelos conservadores da direita e a instauração do governo civil-militar (1964-1985). 

 O corte de verbas na educação secundária e superior foi um desses mecanismos para 

tentar calar os movimentos culturais, sociais e populares que exigiam as reformas de base, o 

que envolviam mudanças nas políticas agrária, tributária e educacional com forte influência dos 

partidos de esquerda. A Universidade da Bahia não ficou fora da diminuição do repasse de 

verbas que atingiu as universidades públicas nacionais e isso interferiu diretamente na 

manutenção das aulas de dança no Seminário de Música na cidade de Feira de Santana que, 

inaugurado em 1962, perderia o vínculo com a Universidade da Bahia já no início de 1965. 

 Em relato no seu livro A Dança (2005), Klauss Vianna, professor de ballet clássico da 

UFBA nos anos de 1963 e 1964, afirmou que:  

 

Fiquei por lá dois anos, até 1964, quando chegou a hora de partir mais uma 

vez: a universidade não tinha verba, o país estava um caos, eu não tinha mais 

cabeça para criar nada. Ao mesmo tempo, sabia que não havia mais como 

voltar para Minas, o que me fez ir para o Rio, sem emprego e sem casa onde 

morar. 

 

 Corroborando o testemunho de Vianna, Brito (2009, p. 95) constata que as Atas do 

Conselho Universitário relatavam queixas sobre o orçamento destinado a instituição baiana. As 

reduções nos valores financeiros repassados a universidade se agravaram até 1967 quando 

chegou a ser metade do orçamento do ano do golpe. As propostas de pagamento de 
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mensalidades no ensino secundário, a diminuição das vagas no ensino superior e o corte no 

orçamento da educação pública foram motivos de vários protestos em Salvador; e o 

cancelamento do financiamento federal do Seminário causou movimentações políticas locais e 

comoção na sociedade da “Princesa do Sertão” baiano que via seu único elo com o setor 

universitário dando adeus a cidade. 

 A falta de um investimento público suficiente no setor cultural e educacional fez surgir 

várias escolas de dança privadas pelo Brasil e em Feira de Santana não foi diferente. A partir 

de 1958, a cidade que começava a se destacar pelos investimentos nas obras de infraestrutura 

com a ampliação e asfaltamento das rodovias que cortam a cidade, a forte migração e o 

crescimento das atividades comerciais, também vai ganhar espaços privados de ensino de 

dança. Foi comum as jovens feirenses irem até a capital baiana tomar aulas de dança e outras 

artes com profissionais particulares e no Teatro Castro Alves inaugurado em 1958. Professores 

com formação em dança chegaram a cidade e lecionaram em clubes sociais, assim como o 

alemão Rolf Gelewski, que tinha no currículo sete anos como dançarino solista e professor no 

Teatro Metropolitano de Berlim, supervisionou as aulas de ballet clássico no Seminário de 

Música como chefe do Departamento de Integração e Educação Artística e que faleceu em um 

acidente de carro no trajeto entre Salvador e Feira de Santana, em 1988. 

 A proposta deste trabalho é evidenciar a dança e suas relações com o meio sociocultural 

e os projetos políticos para o setor cultural entre 1945 e 1967. Dessa forma, caberá ao capítulo 

inicial a tarefa de apresentar os tipos de dança e seus entrelaces históricos, apontando as formas 

como as sociedades se apropriavam do ato de dançar para se expressar e interagir. Então, 

encontraremos a utilização da dança por religiosos e populares para entrar em contato com o 

divino e o espiritual, sua construção enquanto um elemento político-pedagógico para criação 

de uma estética que se adequasse aos anseios artísticos das cortes europeias do século XVII e 

suas transformações com as reivindicações surgidas durante o violento século XX para uma 

dança cada vez mais nacional e menos inspirada no modelo europeu tradicional. Neste sentido, 

apresentamos a conjuntura no Brasil e as nuances sociocultural e política da Bahia que deram 

possibilidades para o desenvolvimento de projetos de dança na cidade baiana de Feira de 

Santana. 

 Sabendo-se que entre as décadas de 1940 e 1960 a cidade recebeu um intenso fluxo de 

imigrantes e que houve uma grande movimentação política para a urbanização e modernização 

das construções públicas, o que exigia mudanças nos modos de vida de uma sociedade marcada 

pelas tradições rurais e sertanejas, no capítulo 2 pensamos os lugares onde a dança foi praticada 
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e os tipos de dança reproduzidas pelos feirenses. A partir da legislação que norteava o ensino 

de Educação Física e de Música nas escolas regulares, pelas quais a dança foi um dos recursos 

pedagógicos de aprendizagem, analisamos as ações culturais propostas pelo governo local e as 

associações artísticas da cidade até a inauguração da primeira escola de dança, em 1958. 

 No terceiro capítulo, faremos uma tentativa de reconstrução da vida cultural de Feira de 

Santana utilizando fotografias e fontes jornalísticas que evidenciam as atividades sociais em 

que a dança esteve presente como expressão artística e/ou de sociabilidade. Dessa forma, 

apresentamos a inauguração da primeira escola de dança da cidade, a criação do primeiro curso 

de ballet clássico com recursos públicos sob a supervisão de Rolf Gelewski e o nascimento das 

primeiras bailarinas da cidade e suas apresentações, assim como o desenvolvimento das 

políticas públicas de viés autoritário que refletiram nas ações privadas para a produção de 

eventos e espaços culturais durante os anos iniciais da ditadura civil-militar brasileira.  
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1. A DANÇA CÊNICA PROFISSIONAL E SEUS ARRANJOS HISTÓRICOS 

 

Na perspectiva de entender como a dança cênica se estabelece como uma expressão 

artística produzida no Brasil, faz-se necessário o estudo dos processos históricos enfrentados 

até ela ser reconhecida como arte sistematizada através de regras e padrões de execução. Para 

Antônio José Faro, “como todas as artes, a dança é fruto da necessidade de expressão do 

homem” (1986), por isso já há representações de dança nas artes rupestres e os movimentos 

desenhados estariam ligados a rituais religiosos. O autor percebe a dança em três formas: A 

étnica (ou religiosa), a folclórica e a dança cênica (ou teatral). 

 A arqueologia defende que a dança nasceu com a religião, os movimentos executados 

seriam gestos específicos para cada cerimônia (nascimento, guerra, casamento, morte...), 

realizados exclusivamente por sacerdotes do sexo masculino no interior dos templos. Dessa 

forma, os passos da dança étnica fazem parte de uma performance ritual que reforçariam o elo 

com os deuses e o sobrenatural a partir do monopólio desses indivíduos sobre as práticas 

místicas. Com o aumento populacional e a maior comunicabilidade, “aos poucos as danças 

religiosas dos sacerdotes foram sendo liberadas para serem realizadas nas praças públicas” 

(FARO, 1986, p. 32). Esse seria o caso das festas para Saturno, o deus do tempo na Grécia, e 

os bacanais do Império Romano em homenagem ao deus Baco, que saíram dos templos e se 

tornaram manifestações populares. 

Com a expansão dos ideais da fé católica que proibia inicialmente a dança nas 

cerimônias das igrejas, a dança folclórica se desenvolve assimilando antigos costumes 

religiosos a práticas populares. Assim, os camponeses utilizam da dança para agradecer por 

uma boa colheita, e as datas religiosas começam a ser celebradas pelo povo. Temos como 

exemplo disso no Brasil o período do mês de junho no qual os santos Antônio, João e Pedro 

são festejados com as danças das quadrilhas juninas.  

 Para além disso, a dança também se constituiu como fenômeno social associada a ritmos 

musicais característicos de cada cultura, presente nas reuniões de família, nos espaços de 

sociabilidade, praticada de maneira informal entre os membros de uma mesma comunidade. A 

dança informal se caracteriza por sua dimensão recreativa, sem pretensões de interpretar um 

modelo estético de arte e praticada por qualquer indivíduo que se sinta motivado para executa-

la, sem a necessidade de um aparato técnico ou cenográfico para a realização de tal dança.   

A dança no mundo ocidental começa a ser constituída como arte no século XVII com o 

desenvolvimento de técnicas específicas, aliadas a uma estética cenográfica e envolvida num 
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modelo social aristocrático. A criação da Academia Nacional da Dança na França, governada 

pelo Rei Luís XIV, é o marco inicial da dança cênica. Ali se associariam as técnicas acrobáticas 

dos ciganos e saltimbancos com a leveza dos movimentos dos membros da corte, chegando as 

cinco posições básicas do balé. Com a invenção da malha no período da Revolução Francesa 

(1789) e as inovações proporcionadas pela Revolução Industrial, os bailarinos ganham mais 

possibilidades de movimentos verticais e variedades em material para a montagem de cenários 

sobre o palco que formariam a base para os espetáculos do ballet clássico. Vianna1 detalha esse 

processo afirmando que: 

 

A técnica que serve à dança clássica vem se desenvolvendo desde o final do 

século XV, data da criação do bailado acadêmico italiano, até os nossos dias. 

Pode-se mesmo dizer que quase todas as possibilidades dançantes do corpo 

humano foram levadas em conta por seus mestres e estudadas detalhadamente 

durante todo esse longo período. As cinco posições fundamentais do balé 

clássico e todas as suas inumeráveis derivadas formaram o meio técnico mais 

longamente pesquisado, um verdadeiro alfabeto de linguagem dançante [...]. 

Assim como na pintura: os pincéis, a paleta, a tinta, as cores e sua combinação 

são os meios usados de Da Vinci a Picasso para a fixação da obra de arte 

pictórica. Assim também no bailado artístico as cinco posições e suas 

derivadas são os instrumentos mais aperfeiçoados até hoje para a sua fixação. 

(VIANNA, 2002, p. 100) 

 

 Enquanto arte apreciada pela classe dominante, o ballet clássico se institucionaliza, 

aprimora técnicas de expressão corporal, estabelece padrões estéticos com passos específicos e 

estipula um roteiro coreográfico rígido no qual o corpo do bailarino se encaixa como mais um 

elemento cenográfico, assim como a iluminação, o palco, o cenário e os objetos que o 

compõem. Dessa forma, o ballet se constituiu como primeira dança cênica profissional já que 

se desenvolveu como uma arte de caráter acadêmico, com professores e profissionais 

delimitando regras, selecionando corpos adequados para o exercício dos movimentos, 

consolidando passos de execução obrigatórios aos bailarino(a)s, montando coreografias e 

cenários que dialogassem entre si (por isso também é conhecida como dança teatral), pois os 

                                                           
1 Klauss Vianna (1928-1992) foi um bailarino formado na escola de dança do Diretório Central dos Estudantes da 

Universidade de Minas Gerais dirigida pelo professor Carlos Leite, em Belo Horizonte, durante as décadas de 

1940 e 1950. Klauss começou a dar aulas de dança em uma área improvisada na casa da sua avó, em 1952. Depois 

de intercâmbios nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde foi aluno da coreógrafa russa Maria Olenewa, 

na Escola Municipal de Bailados, Klauss e sua esposa, a bailarina Maria Ângela Abras, fundaram o Ballet Klaus 

Vianna, em 1959. Coreógrafo inovador, Klauss é convidado para ser professor de ballet clássico na Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), em 1963, e na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), em 1975, 

quando também se torna colunista e crítico de dança no Jornal do Brasil. Sua intensa pesquisa sobre o corpo 

humano e suas funcionalidades anatômicas, emocionais e psicológicas, fizeram-no um grande idealizador de 

cenários, criador musical e mestre em expressão corporal, o que levou Klauss Vianna a ser conhecido também 

como diretor de teatro, atuando em peças como A ópera dos três vinténs (1967), Roda Viva (1968) e O exercício 

(1977). 



19 
 

 
 

tradicionais espetáculos de ballet encenam uma história a ser contada através de gestos 

corporais que acompanham uma trilha sonora.  

 Durante as décadas iniciais do século XX, novas concepções de dança cênica vão 

emergir juntamente com as mudanças sociais, políticas e culturais que foram reflexo de uma 

acelerada evolução tecnológica, de quedas de governos ainda ligados ao Antigo Regime - como 

na Revolução Russa (1917) que derrubou a monarquia czarista de Nicolau II –, disputas 

políticas em âmbito internacional envolvendo países fascistas, capitalistas e socialistas que 

reverberaram em violentos conflitos armados. Surgiu nos Estados Unidos o movimento de 

bailarino(a)s da Dança Moderna privilegiando a criatividade de novos passos e sendo 

permissivo ao improviso dos artistas. Esse novo modo de usar a dança como arte passou a 

valorizar as características individuais e intrínsecas de bailarino(a)s, indicando maior liberdade 

para a composição de coreografias e montagens de espetáculos com temáticas que 

questionavam os aspectos políticos e sociais vivenciados pelos artistas. Nesse aspecto, 

 

Na Europa, mais precisamente na Alemanha do início do século XX, Rudolf 

Laban iniciou a propagação da Dança Expressionista. O coreógrafo pregava 

que o meio fundamental de expressão para a dança deveria ser nutrido da 

natureza, manifesto em uma dinâmica baseada no contrapeso e na fluência, e 

na consciência da tensão entre o corpo no espaço e no tempo. Como na 

natureza, o bailarino era visto como em um ‘fluxo constante’. A dança estava 

então livre de sua dependência do ritmo musical e da técnica codificada. 

Ambos, Laban e Mary Wigman (que foi sua aluna), ensinaram os estudantes 

a desenvolver seus próprios meios de expressão através da improvisação. 

Ademais, a forma física externa era vista como a expressão de significado 

interno. (VIEIRA, 2009, p. 3) 

 

  O ato de dançar vai ganhando significações distintas ao longo do tempo. Não perde seu 

caráter informal e sua tradição popular, mas enquanto arte foi criando seus interditos, 

adquirindo adeptos, selecionando o que é possível ser encenado e qual o perfil dos seus 

praticantes, interagindo com outras artes e acompanhando as mudanças sociais já que “a dança 

é uma arte ‘viva’ que se faz de gestos que estão dialogando de forma permanente com o passado 

e que se reconfiguram a partir do presente” (LAUNAY, 2013, p. 92). Dessa forma, a prática da 

dança é utilizada como ferramenta político-pedagógica nas escolas, nas comunidades 

tradicionais, nos clubes sociais, entre outros espaços de interação, como forma de perpetuação 

de valores culturais. 
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1.1 Contexto histórico brasileiro: processos políticos, relações sociais e movimentos 

culturais 

 

Compreendendo que os estudantes e profissionais da dança cênica no Brasil, 

principalmente entre as décadas 1920 e 1960, eram membros de uma elite, quer seja intelectual, 

quer seja econômica (assim como seus patrocinadores e o público que a consumia), é de 

fundamental importância salientar que analisaremos o conceito de dança cênica enquanto uma 

expressão artística e estética que atende a regras e padrões de execução de movimentos 

coreografados por um profissional da dança e apresentada por um ou mais bailarino(a)s que se 

comprometeram em doar seus corpos para a realização de um espetáculo. Propõe-se também 

entender a arte da dança e suas relações com o espaço social ao qual ela está envolvida, não a 

deixando isolada das concepções dos indivíduos que a praticam. (CERBINO, 2016, p. 189) 

Desde a década de 1930, as instituições de ensino brasileiras passaram a promover aulas 

sobre diferentes expressões artísticas e a incentivar seus estudantes a participar de encenações 

artísticas como musicais e espetáculos de dança que faziam parte dos métodos das disciplinas 

de educação física e música. Essas disciplinas se tornaram obrigatórias no currículo escolar a 

partir do governo provisório de Getúlio Vargas, que em 1931 criou o Ministério da Educação e 

Saúde (MES) chefiado, inicialmente, por Francisco Campos (1930-1934) e, posteriormente, por 

Gustavo Capanema (1934-1945). 

Segundo Calabre (2009, p. 16-17), a gestão de Capanema foi marcada por um processo 

de construção institucional do campo da cultura, com incentivos à radiodifusão, cinema, 

arquitetura e artes plásticas, além da criação de museus como o Museu Nacional de Belas Artes 

(1938), o Museu Imperial (1940) e o Museu da Inconfidência (1944). No campo da 

administração pública, este foi o momento da constituição de uma nacionalidade administrativa 

que buscava romper com a tradição anterior de uma República oligárquica. Com a aprovação 

do Decreto 19.850, de 11 de abril de 1931, que autorizava a criação do Conselho Nacional de 

Educação, o governo assumia para si a responsabilidade de reverter o baixo nível cultural da 

população brasileira devido a sua falta de acesso e conhecimento sobre a produção artística e 

cultura erudita. 

No âmbito municipal, a cidade de São Paulo se sobressai com a iniciativa pioneira da 

instalação do Departamento de Cultura da cidade, em 1935. Essa primeira experiência efetiva 

de gestão pública promoveria a reformulação do sistema educacional e a construção de novos 

espaços de lazer como parques infantis, campos de atletismo, estádios e piscinas (CALABRE, 

2009, p. 18). No Rio de Janeiro (então capital federal), o imponente Teatro Municipal, que 



21 
 

 
 

recebeu apresentações de importantes companhias de ópera e dança italianas e francesas desde 

sua inauguração em 1909, passaria a contar com produções próprias, a partir da década de 1930.  

 É válido ressaltar que no período das duas grandes guerras mundiais, a intensa migração 

de artistas europeus, principalmente para os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, possibilitou 

a formação de grupos e escolas de dança. É o caso de Maria Olenewa, bailarina russa que foi a 

primeira mestra-coreógrafa de ballet clássico da Escola do Teatro Municipal do Rio, inaugurada 

ainda em 1936. Em São Paulo, professores de dança vindos da Escola Expressionista Alemã da 

coreógrafa Mary Wigman abrem instituições para o ensino do balé e da dança moderna. Foi 

mais um momento de travessia do Oceano Atlântico pelos europeus, dessa vez fugindo de suas 

mazelas da guerra, sendo eles muito bem recebidos pelos projetos culturais no Brasil onde 

puderam reconstruir suas vidas. 

 

 

1.2 Transformações sociais e florescimento da dança na Bahia 

 

Na Bahia, segundo Oliveira (2011, p. 216), desde a metade da década de 1910, sob a 

gestão do governador José Joaquim Seabra e seu lema “... e a Bahia civiliza-se”, o Estado 

propõe uma série de políticas públicas para promover a modernidade nas inúmeras “praças 

progressistas”. A nomeação de Anísio Teixeira para inspetor geral de ensino, em 1924, durante 

o governo de Francisco Marques de Gois Calmon, ocasionaria uma grande mudança nos rumos 

da educação pública da Bahia. Formado em Direito pela Faculdade do Rio de Janeiro, em 1922, 

e influenciado pela educação jesuítica, o advogado traria uma nova proposta cultural para as 

escolas baianas.  

Segundo Abreu (2013, p. 7-8), com a aprovação da Lei nº 1.846, de 14 de agosto de 

1925 e o Decreto nº 4.312, de 30 de dezembro do mesmo ano (a primeira reformando a Instrução 

Pública do Estado da Bahia e o segundo aprovando o Regulamento do Ensino Primário e 

Normal), Anísio Teixeira procurou dar maior prestigio ao serviço de instrução pública, dando 

ênfase ao problema da educação primária, propondo um ensino pautado em situações sociais e 

geográficas locais e ampliando essa faixa educacional para sete anos.  

Antes mesmo da criação do Ministério da Educação e Saúde (em 1931), Anísio Teixeira 

já se mostrava preocupado com a formação intelectual atrelada ao condicionamento físico dos 

indivíduos. No seu relatório sobre os quatro anos de sua atuação no governo, Anísio analisou a 

situação educacional baiana e apresentou propósitos e caminhos para o melhor 
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desenvolvimento dos estudantes. Para Anísio, a escola primária deveria disseminar hábitos de 

observação e raciocínio aos estudantes, apresentando-lhes noções básicas de literatura e 

história, pondo-os em contato com os ideais e as conquistas da humanidade, além de contribuir 

para seu desenvolvimento físico, com exercícios e jogos organizados e conhecimento das regras 

elementares de higiene. (ABREU, 2013, p. 13) 

As sensíveis transformações pelas quais passava a Bahia, na primeira metade do século 

XX, pouco a pouco foram dando novas formas ao cotidiano dos baianos e, principalmente, 

sendo legitimadas por leis e decretos produzidos pelo poder público centralizado na capital do 

estado, Salvador. Possuindo o terceiro maior porto náutico do país no período, e sendo ele o 

grande responsável pela entrada de turistas na Bahia, Salvador ainda viveria um grande 

crescimento demográfico entre 1940 e 1950 (saindo de uma população de 290 mil para 417 mil 

habitantes) o que provocou alterações urbanísticas que deram novas características 

arquitetônicas ao Centro da cidade (principal local de trabalho da população) que passava a 

promover novos serviços, espaços de lazer e de cultura. 

 A década de 1940 ainda seria marcante para as áreas da educação e da cultura na Bahia 

com a fundação, em 1946, da Universidade da Bahia (atual Universidade Federal da Bahia – 

UFBA) e do retorno de Anísio Teixeira à gestão pública ocupando o cargo de secretário de 

educação e cultura no governo de Otávio Mangabeira.  

 

Dentre outras iniciativas pioneiras, Anísio Teixeira cria o Centro Educacional 

Carneiro Ribeiro, mais conhecido como Escola Parque, considerado modelo 

pedagógico. Além de estimular iniciativas culturais como o clube do cinema, 

ele cria no Estado uma fundação para o desenvolvimento da ciência, uma das 

primeiras do Brasil. (RUBIM; COUTINHO; ALCÂNTARA, 2008, p. 33) 

 

 Sua passagem pelo Teacher College, da Columbia University, proporcionou um maior 

contato com a cultura estadunidense e revelou novos horizontes progressistas com ideais 

renovadores. Inspirado pelas ideias educacionais de seu professor John Dewey, Anísio faria da 

Escola Parque seu laboratório para experimentar novos métodos de ensino e aprendizagem. 

Segundo Rocha (2012, p. 42-43), Anísio Teixeira acreditava que ao conduzir os indivíduos à 

formação profissional, outros métodos educacionais precisam ser levados em consideração pois 

“os alunos deveriam ter tanto a compreensão de estudos, como de trabalho, de sociabilidade, 

de artes, de recreação e de jogos. Dessa forma, toda a população, inclusive as áreas mais pobres, 

poderia se integrar ao contexto de uma sociedade mais moderna”.  

 Acompanhando a política nacional que se estruturava após a Era Vargas, que estimulava 

o desenvolvimento industrial e a construção de obras de infraestrutura (período conhecido como 
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nacional-desenvolvimentista), a Bahia passava por transformações urbanas que eram motivadas 

por um ideal de modernidade e progresso inspirados nos moldes dos países ditos desenvolvidos.  

A descoberta de petróleo e a criação da refinaria Landulfo Alves no município de 

Mataripe somadas ao desenvolvimento agrícola no sul do Estado da Bahia (principalmente com 

o cultivo do cacau) estimularam o crescimento econômico que foi capaz de atender a certas 

demandas do vertiginoso crescimento da população, fato que pressionava o aumento dos 

investimentos na expansão da rede de infraestrutura. Por conta disso, a partir de 1950, a 

economia baiana retoma o seu impulso, uma vez que o Estado passa a ser o primeiro a produzir 

petróleo e durante praticamente três décadas, a Bahia será o único produtor nacional.  

 A UFBA também vivia um grande momento de incentivo à produção cultural sob a 

direção de Edgar Santos, que desempenhou uma política acadêmica de profissionalização das 

atividades artísticas criando a Escola de Artes, em 1954, e as Escolas de Teatro e Dança, em 

1956. Sendo a Escola de Dança a primeira instituição de ensino superior para o gênero, 

recebendo todo o empenho do diretor que foi buscar professores da Escola Expressionista 

Alemã para ministrar as aulas de ballet clássico e dança moderna. 

 Em 1956, a polonesa Yanka Rudzka com formação em dança expressionista na 

Alemanha é contratada para ser a primeira diretora da Escola de Dança da UFBA. Em 1960, o 

alemão Rolf Gelewski (que fora aluno de Mary Wigman assim como Yanka Rudzka) assume a 

instituição expandido o ensino de dança para o interior do Estado.  A política cultural do Reitor 

Edgard Santos propiciou a ida de profissionais nacionais e estrangeiros das diversas expressões 

artísticas para Salvador. A criação de uma instituição de formação acadêmica na capital da 

Bahia evidencia a necessidade de suprir demandas da população, pois “o profissional 

responsável por essa manifestação – o artista - deve ter formação e ambiente adequados às 

exigências de suas especificidades e o ensino e a aprendizagem da dança devem se dá em 

contexto de grande complexidade e diversidade”. (AQUINO, 2005, p. 11) 

 

 

1.3 A Princesa se embeleza e altera os seus gestos 

 

Feira de Santana também enfrentava os desafios de se tornar uma cidade moderna e 

desenvolvida, pautada em ideais de urbanização e industrialização que promoveram 

transformações em suas paisagens rurais em favor de novos acessórios urbanos. Ao analisar 
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trechos da revista Serpentina, Oliveira (2011) interpreta as mudanças ocorridas na cidade 

durante a década de 1940 da seguinte forma: 

 

A medição de tempos, antes orientada pelos passos do Sol, necessitava de 

outros instrumentos. Afinal o espetáculo do crepúsculo sertanejo não fazia 

mais sentido, uma vez que iluminadores artificiais ofuscavam o fim-do-dia. 

Não eram apenas os clarões. Avenidas rasgadas pelos corações da urbe 

encurtavam distâncias e tempos, tornavam aquilo que não era antes e 

ensejavam aos moradores uma visibilidade maior de gentes e 

comportamentos. Notícias, provavelmente levadas nos lombos dos muitos 

cavalos de motores nervosos, chegavam rapidamente aos mais distantes 

lugares. O centro da urbe conseguia se comunicar com as plagas afastadas, 

certamente levando novos ideais de civilidade e organização”. (OLIVEIRA, 

2011, p. 79)   

 

 As transformações sociais pelas quais passava o Brasil desde a década de 1920 com as 

novas influências artísticas após a Semana da Arte Moderna (1922), as circunstâncias políticas 

oriundas da Revolução de 1930, os quinze anos da Era Vargas (1930-1945), o sufrágio feminino 

(1932), as duas grandes Guerras Mundiais, o fim da ditadura varguista, em 1945, e a 

democratização do Brasil com a convocação das eleições para presidente neste mesmo ano, 

condicionaram novas perspectivas culturais que impulsionaram a prática e o consumo de 

diferentes tipos de arte no país. 

É com uma maior liberdade para o uso do corpo, principalmente no contexto das escolas 

com a formalização do ensino da Educação Física, que experiências focadas nas aulas de música 

e encenações de dança são registradas em Feira de Santana, principalmente depois da 

inauguração da Escola de Música, em 1937. Segundo Mello (2007, p. 52), em cerimônia de 

transferência da Escola de Música para o prédio do Colégio Santanópolis, em 1939, 

apresentações de pianistas, recitação de poesias e cantos de corais e solistas, dividiram o palco 

com exibições de sapateados e dança espanhola interpretadas por estudantes. De caráter 

privado, o Colégio Santanópolis foi inaugurado em 1934, passando a ser uma instituição de 

ensino referência em educação, abrigando os filhos da elite local e das cidades circunvizinhas. 

A partir da política de melhoramentos nas escolas primárias do Estado da Bahia, 

promovida pela gestão de Anísio Teixeira, cidades do interior puderam se organizar para 

atender as metas educacionais sugeridas pelo governo. É o caso da cidade de Feira de Santana 

que foi agraciada pela lei n° 1.846, já que esta, 

 

[...] criou duas escolas normais no interior do Estado, uma delas destinada, 

posteriormente, a funcionar na cidade de Feira de Santana, com o nome de 

Escola Normal de Feira de Santana, [...] inaugurada em 1° de junho de 1927, 
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mas [que] só passou a funcionar em 10 de junho de 1927. (CRUZ, 2012, p. 

43)  

 

Historicamente conhecida pelo seu potencial comercial, a Feira de Santana dos anos de 

1950 inclinou-se a desenvolver seu projeto de modernização urbana atrelado ao incentivo de 

práticas culturais que extrapolavam os muros das escolas. Mapeando os meios de diversão entre 

1919 e 1946 na cidade, Aline Santos conclui que os projetos políticos de lazer eram criados na 

expectativa de estimular hábitos compatíveis com os ideais de modernidade e progresso que 

pudessem garantir transformações sociais e culturais já que a cidade se originou de uma tradição 

fincada na cultura rural de agricultura, criação de gado e feiras livres. 

 

As demandas do projeto de civilidade e urbanização [...] ordenavam um 

repertório de comportamentos mais urbanos e a configuração das diversões 

consideradas práticas modernas centravam-se nos bares, clubes e cafés 

luxuosos, [...] nas avenidas e praças, nos cinemas, entre outras práticas, que 

para a elite traziam um forte apelo de distinção social, afinal eram sinônimas 

de refinamento. (SANTOS, 2012, p. 48) 

 

 Foi nos anos de 1950, que a “Princesa do Sertão” baiano se tornou o centro do eixo das 

ligações rodoviárias entre o Nordeste e o Sudeste do Brasil, sendo atravessada por diversas 

estradas. O que proporcionou um fortalecimento nas relações com Salvador e com outros 

Estados do Brasil. Em seu livro “Nordeste: a urbanização do subdesenvolvimento” (1984), 

Walney Moraes Sarmento traz Feira de Santana como a cidade de maior taxa de crescimento 

populacional do Nordeste entre os anos de 1940 e 1970. Em dados comparativos, a Princesa do 

Sertão baiano teve um acréscimo em sua população de 6,5%, entre 1940 e 1950, enquanto 

Salvador e Aracaju não passaram de 3%. Na década seguinte, a capital sergipana e a primeira 

capital do Brasil ficaram na casa dos 5% de crescimento, e viram Feira de Santana expandir sua 

população em 8,8%. Segundo o autor, muitos centros urbanos do Nordeste tiveram uma alta 

taxa de crescimento populacional graças ao aumento no número de migrações.  

 Mas o que tornaria Feira de Santana em um local que atraísse migrantes? Segundo Lins 

(2014, p.22-23), a Princesa do Sertão era “uma cidade de mercadorias, mercadores e 

mercadejar”. O fácil acesso a Salvador e a outras regiões do país garantido pela ampliação e 

asfaltamento das estradas e o melhoramento no transporte de mercadorias e produtos 

proporcionou que o município mais que dobrasse o número de casas de negócios e 

estabelecimentos no setor atacadista entre 1940 e 1960, quando empregava mais de 2700 

pessoas. Em 1960, já era a segunda maior cidade em número de estabelecimentos industriais da 

Bahia, com 293 unidades que garantiam emprego a 2051 pessoas. O autor ainda destaca que a 

cidade foi uma das primeiras a adotar um Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e que 
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durante o início da década de 1950 já investia em obras nas áreas de energia elétrica e na 

ampliação do serviço de água encanada, além de inaugurar, em 1951, seu primeiro serviço de 

transporte urbano. 

O Departamento Nacional de Estradas e Rodagens (DNER), tentáculo do 

“Estado Novo”, penetrava sertões adentro alardeando o “progresso e a 

integração nacional”. O órgão federal estacionou em Feira de Santana por 

ocasião das obras da Rio-Bahia, e consigo trouxe o espectro do 

desenvolvimento econômico. A fabricação da rodagem atraiu trabalhadores 

das redondezas e de até de paragens mais distantes, homens e mulheres que 

chegavam a Feira sonhando com melhores condições de vida. (LINS, 2014, p. 

25) 

 

 Feira de Santana vivenciava uma atmosfera de reorganização urbana e arquitetônica 

(principalmente na área central da cidade) promovida pelo poder público, com medidas de 

higienização, construção de instituições públicas e desapropriação de imóveis que “não 

tivessem uma aparência externa compatível com aquilo que os gestores considerassem belo (e 

higiênico) seriam apagadas do traçado urbano” (OLIVEIRA, 2011, p. 93). Dessa forma, a partir 

da aprovação de leis que estipulavam um estilo de arquitetura para o “embelezamento da urbe”, 

a cidade via crescer o número de estabelecimentos privados destinados a práticas de diversão, 

lazer e artes.  

 A inauguração de clubes sociais (como o Feira Tênis Clube, em 1944) e de casas de 

espetáculos (como o Cine-Teatro Iris, em 1946) no entorno do centro da “Princesa do Sertão” 

demostra o desejo de uma remodelagem e modernização nas construções e também nos 

costumes do povo feirense. Ao analisar peças de propaganda sobre o Cassino Irajá - inaugurado 

nessa leva de empreendimentos para o entretenimento nos meados de 1940-, Oliveira acredita 

que havia uma comercialização do festivo enquanto mercadoria. Diferente da programação 

gratuita e ao ar livre das tocatas, sambas e eventos promovidos pelas tradicionais filarmônicas 

locais, o que era disponibilizado ao público pagante “era uma troca entre alegria provocada pelo 

álcool e dançarinas e as moedas deixadas na caixa registradora”. 

 O cardápio cultural da princesa do sertão baiano na década de 1950 era muito diverso e 

a dança estava apresentada como uma opção de entretenimento e prática profissional e constatar 

isso foi possível graças ao estudo de fontes jornalísticas, pois, como observa Camargo, o 

jornalismo cultural é um 

 

meio de construção da memória e historiografia da dança, pois ele regula o 

que vai ser incluído ou excluído das pautas [...]. Até a década de 1990, o 

jornalismo cultural era a principal instância de registro e discussão sobre a 

dança, reunindo as funções de crítica, de agenda e de reportagem. 

(CAMARGO, 2014, p.14) 
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 Os espaços disponíveis para as atividades artísticas e culturais eram mutáveis. As sedes das 

filarmônicas se adaptavam para shows musicais, foi o caso da Euterpe Feirense que “deliberou 

alugar o salão de festas dessa sociedade musical para um espetáculo do sanfoneiro Luiz 

Gonzaga e seu conjunto [...]” (SOCIEDADE..., 1953, p.1). A nota ainda informava que os 

sócios da Euterpe teriam que pagar pelo ingresso do espetáculo já que o salão estava alugado 

para terceiros. 

 A prefeitura disponibilizava e decorava seu salão nobre para abrigar exposições e 

concertos, os espaços recreativos se adaptavam para exibição de filmes, as rádios reservavam 

temporadas para as peças teatrais, os cinemas realizavam espetáculos de cantores conhecidos 

nacionalmente como Caubi Peixoto, Dalva de Oliveira, entre outros: “Dois grandes espetáculos 

de Ângela Maria, a princesa do rádio brasileiro, na cidade princesa, (terça-feira) 1° de setembro, 

sob o patrocínio da Associação de Proteção da Infância de Feira de Santana, em benefício da 

construção da ESCOLA DOS MENORES, no Cine Teatro Iris [...]”. (DOIS..., 1959, p.1)  

 Novas sociedades eram formadas para a promoção de eventos artísticos como a 

Associação Cultural de Feira de Santana que foi inaugurada em 14 de novembro de 1953, nas 

dependências da Euterpe Feirense com o objetivo de proporcionar “atividades em prol da 

cultura do povo”. Suas atividades se iniciaram com a apresentação “de uma artista de 

reconhecido valor, cuja projeção nos meios culturais do país dispensava maiores comentários”, 

era a soprano lírico Edy Costa Pinto Coelho que se apresentou acompanhada do seu esposo, o 

poeta Antero de Alencar, que recitou poemas de composição própria. (ASSOCIAÇÃO..., 1953, 

p. 1) 

 Já em 31 de novembro de 1958, o jornal Folha do Norte noticiava a inauguração de mais 

um espaço de lazer e sociabilidade em Feira de Santana: nascia o Cine Teatro Santanópolis. 

Atrelado ao Colégio de mesmo nome, o novo estabelecimento surgia com toda a pompa 

necessária para atender às aspirações luxuosas da elite local. E era assim apresentado: 

 

As amplas salas de entrada e espera do Cine Santanópolis [...] apresentam 

maravilhosa decoração do pintor espanhol Venceslau Darbra [...]. A sala de 

projeção dispõe de confortáveis cadeiras estofadas, anatomicamente 

modeladas, acústica tecnicamente projetada, iluminação indireta, tela 

panorâmica [...], aparelhagem de ar pressurizado, som de alta fidelidade, 

direcional e belíssima decoração da arquiteta D. Yêda Barradas Carneiro. A 

aparelhagem de projeção, moderníssima, é equipada com lentes cinemascape 

e vistavision. (INAUGURADO..., 1958, p. 1) 
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  Escrevendo sobre os processos políticos que se desenrolaram em Feira de Santana entre 

o fim da Era Vargas e o golpe militar de 1964, Lins aponta a presença do Rotary Club – 

instituição nascida nos Estados Unidos no início do século XX e que se expandiu pelas outras 

partes da América, chegando a Feira de Santana em 1941. Conduzido pela elite política da 

época, o Rotary Feirense estendeu sua influência oferecendo palestras, reuniões e eventos 

culturais, além de enviar seus membros para encontros com a cúpula do Rotary Internacional 

onde eram debatidas as metas da instituição no que tangia aos seus padrões de organismo de 

viés econômico liberal e anticomunista. Dessa forma, a Princesa do Sertão possuía uma classe 

política aliada a projetos internacionais de industrialização e modernização da economia que 

vinha buscando reformar uma atmosfera social no sertão baiano na tentativa de “modificar 

comportamentos, adequar corpos, produzir práticas culturais que estivessem em acordo com os 

ritmos do mundo capitalista”. (LINS, 2014, p. 75)  

 São nesses locais e em diálogo com outras artes que a dança vai penetrar no cotidiano 

do povo feirense. As festas e bailes dançantes promovidos em todas as esferas sociais 

solidificaram as bases para o nascimento de três espaços privados dedicados ao ensino da dança 

de salão e do ballet clássico ainda em 1958. 
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2. A PRINCESA QUE DANÇA 

 

 Desde a década de 1930, as escolas feirenses realizavam eventos em datas 

comemorativas ou em momentos de reverência a alguma autoridade política. Ligada a uma 

tradição de formação musical pelas filarmônicas e atendendo as leis que passaram a vigorar 

durante a gestão de Getúlio Vargas, os estudantes feirenses vez por outra eram convocados a se 

apresentar pelas ruas da cidade com suas bandas e fanfarras para preencher as programações 

nesses dias de atividades cívicas. 

 Eram tempos de maior controle sobre os modos e jeitos de se comportar em público. Os 

organizadores dos eventos indicavam o tipo de roupa adequada para frequentar cada espaço de 

sociabilidade, ora permitindo trajes esportivos, ora obrigando trajes a rigor. Os anúncios nos 

jornais davam conta de delimitar quem era bem-vindo às festividades dos clubes, em muitas 

ocasiões apenas os sócios e sua família (devidamente cadastrados e com as mensalidades pagas) 

poderiam desfrutar dos encontros dançantes em suas sedes. Nesse sentido, observa Silva: 

 

[...] a cidade vivia o ideal de se assemelhar às metrópoles europeias, em suas 

construções, costumes, manifestações artísticas, tendendo ao erudito e 

excluindo as manifestações locais. A cidade se constituiu em um conjunto de 

relações sociais que acabaram rejeitando a classe trabalhadora (geralmente 

trabalhadores braçais: vaqueiros, agricultores, lavadeiras, feirantes, 

empregados domésticos, carroceiros, entre outros), classe essa que formava a 

maior parte da população periférica de Feira de Santana, muitos deles ligados 

à vida na roça. A partir do surto industrial e da urbanização a cultura sertaneja 

foi negada e sendo aos poucos apagada, moldada pela dinâmica da 

modernidade. (SILVA, 2016, p. 31) 

 

 No dia seguinte aos eventos, a coluna social dos jornais escancarava em relatórios o que 

aconteceu nas festas. Políticos bebericando seus whiskies importados acompanhados de suas 

esposas sem nome (identificadas pelo sobrenome do cônjuge). Rapazes se destacavam por 

serem bonitos, inteligentes ou pelas posses que herdariam. Esses jovens estariam sempre à 

espreita, à espera de uma oportunista dança com uma “jovem da sociedade”. Os “brotos” se 

destacavam pelos trajes, pela beleza física (sempre inspirada num padrão caucasiano), pelas 

viagens que tinham feito e, além de tudo isso, por ser um(a) excelente “pé de valsa”. 

  Qualquer reunião só estaria completa se promovesse um instante para a dança. Almoços 

e jantares dançantes, matinês e noites dançantes, festas e boates dançantes, mesmo os grandes 

shows com artistas conhecidos nacionalmente precisavam do selo dançante em suas 

divulgações nos periódicos feirenses. Nas escolas, as produções artísticas garantiam o diálogo 

entre música, teatro, exercícios corporais e danças como métodos educacionais apreciados pelos 
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docentes e como práticas curriculares que pareciam atender as demandas das leis instituídas 

pelo governo de Getúlio Vargas que tornaram obrigatórios o ensino das disciplinas de Educação 

Física e Música: 

 

Comemorando o seu 23º aniversário, a Escola Normal realizou na quinta-feira 

várias solenidades [...]. Dentre os números do programa, que foram 

representados pelas alunas da Escola Normal, destacamos os seguintes: 

Chapeuzinho vermelho, Boneca de Pixe e Conga. Foram notáveis e receberam 

vibrantes aplausos da grande assistência que lotou o Teatro, os dois números: 

Ginástica Musicada e Conto dos Bosques de Viena Bailado (ESCOLA..., 

1950, p. 1) 

 

O ensino de música, por exemplo, já era algo vivenciado entre os feirenses desde o final 

do século XIX, com os tradicionais clubes-filarmônicas que ofereciam os primeiros contatos 

dos alunos com os aparelhos musicais e o ensino das técnicas vocais. Nesse sentido, observa 

Faro:  

Durante todo o século XIX, a história da dança na América está ligada a ópera. 

Boa parte dos grupos de dança veio para este continente incorporada às 

grandes companhias de ópera, que chegavam completas da Europa, com 

orquestra, coro, solistas [...]. No Brasil, esse costume continuaria até 1936, e 

companhias famosas como as de Pavlova, Massine, Pavley e Ouriansky, 

andavam aqui os balés que compunham a temporada lírica, em meio à qual 

apresentavam meia dúzia de espetáculos próprios (FARO, 1986, p.45). 

 

 Ao permitir ao seu alunado um contato com uma diversidade de linguagens artísticas de 

caráter clássico e de estilo europeu, as escolas contribuíram para a formação de um arcabouço 

cultural que designou e consagrou estéticas a serem apreciadas e praticadas sob a orientação de 

uma autoridade pedagógica. A história do gosto, individual ou coletivo, pensando as percepções 

artísticas, são forjadas por algumas instâncias como a família e as instituições de ensino que 

impõem condições de aprendizagem que naturalizam a admiração, a degustação e a prática de 

certas artes. (BOURDIEU, 2007, p. 272) 

 A presença de grêmios estudantis e de associações desportivas fomentavam na cidade o 

desenvolvimento de treinamentos esportivos, exposições de artes plásticas, concertos musicais 

e a promoção de eventos dançantes em espaços como os cineteatros, as sedes dos clubes sociais 

e nos auditórios dos próprios estabelecimentos de ensino. Era importante saber dançar para 

frequentar os espaços de sociabilidade. Notas nos jornais celebram a energia de salões lotados 

com o público dos “magníficos shows dançantes”. Comerciantes da capital anunciavam nos 

jornais locais seus atrativos dançantes: “O Palace Hotel avisa que abriu, no 1° andar, o seu 
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restaurante sob a direção de Manezinho Araújo (cabeça chata). Pratos populares e estrangeiros. 

Preços populares. Chá dançante aos sábados e domingos”. (AOS SEUS AMIGOS..., 1960, p.3) 

 A classe dominante feirense não se organizou apenas para modernizar prédios, 

higienizar as ruas e administrar os órgãos políticos locais, ela se utilizou dos aparelhos públicos 

(prefeitura, escolas e biblioteca municipal) e privados (cineteatros, salões de eventos e 

auditórios) para disseminar estilos culturais tidos como sofisticados e adequados a uma 

sociedade que almejava o refinamento e o progresso. Para Georges Duby, a História das 

sociedades deve basear-se em análises das organizações de grupos, das comunidades familiares, 

das associações, das companhias e das seitas, prestando atenção ao vigor dos laços que 

ordenaram os indivíduos que delas participaram. São nessas estruturas que se materializam o 

conjunto de relações em que se define a posição de cada membro na composição de uma 

hierarquia de estratos superpostos. Essa distribuição de poderes entre eles não pode ser 

esclarecida sem que previamente sejam reunidas todas as indicações que permitam reconstituir 

os espaços ocupados pelas pessoas para se compreender o modo pelo qual se encontravam 

divididas as tarefas, as riquezas e os lucros, pois é dentro dessa tessitura que se trama as 

possibilidades de alianças e disputas. (1988, p. 130) 

 Passando um pente fino sobre os partidos políticos feirenses que disputaram as eleições 

entre 1945 e 1962 (e também sobre os indivíduos que se apossaram da administração municipal 

após o golpe militar em 1964), Lins (2014) salienta que a maioria dos aspirantes a prefeitos e 

vereadores na cidade acumulavam funções como empresários, fazendeiros, professores ou 

profissionais liberais com seus diplomas de bacharel estampados em algum gabinete da cidade. 

Cumprindo mandato como deputado federal eleito pela Bahia entre 1955 e 1956, João da Costa 

Falcão relata em seu livro “O partido comunista que eu conheci” (1988) os trâmites possíveis 

dentro do jogo político da época: 

 

Pleiteei, então, a expressiva subvenção de um milhão de cruzeiros, no 

Ministério da Agricultura, para criar um Centro de Tratoristas em Feira de 

Santana e verbas menores para as associações rurais dos municípios de 

Coração de Maria, Irará, Ipirá e dos distritos de Feira de Santana, minha zona 

de influência. A esta cidade coube a maior parte de minha cota [...]. Não 

ficaram esquecidos na divisão do bolo a Sociedade Euterpe Feirense, 

protegida do meu padrinho Hermínio Santos, e a Sociedade “25 de Março”, o 

núcleo Filatélico Feirense e a Paróquia da Igreja N. Sra. dos Passos, devoção 

do Padre Aderbal Miranda. 

Dessa forma, distribuindo verbas por todo o Brasil o legislativo fazia 

prevalecer o seu poder e os deputados realizavam um terrível e nefasto 

clientelismo. Não havia critérios válidos nem controle na aplicação desses 

elevados recursos, que eram pulverizados entre entidades realmente carentes, 

porém, muitas vezes mal aplicados. (p. 432) 
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 O relato do deputado (filho do então prefeito de Feira de Santana, João Marinho Falcão) 

aponta para uma familiar ligação política e econômica que revertia verbas federais para algumas 

instituições feirenses no campo cultural, são elas: a Sociedade Filarmônica Euterpe Feirense e 

a Sociedade Filarmônica 25 de Março. Dessa forma, os “donos da cidade” utilizavam os 

recursos financeiros das diferentes esferas do Estado para investir em associações e clubes 

culturais que se esforçavam em promover exposições de artes, palestras, exibição de filmes, 

peças teatrais, concertos musicais e espetáculos de dança clássica, no desejo de tornar os hábitos 

da Princesa do Sertão aos moldes das cidades brasileiras que se desenvolviam e buscavam nos 

padrões europeus e dos Estados Unidos o estilo de vida a ser seguido. 

 É das relações sociais entre a classe dominante feirense que pretendemos partir para 

buscar compreender a atmosfera favorável ao nascimento de espaços formais de dança cênica 

profissional em Feira de Santana. A elite feirense era a parcela da população que dominava os 

espaços culturais (sendo proprietária ou fazendo parte do corpo de diretores), também era ela 

que administrava os recursos públicos para investimentos nas diferentes artes e, apesar de não 

ser uma classe social homogênea, possuíam um ideal comum de influenciar a sociedade feirense 

a hábitos mais adequados ao progresso material que a cidade vivenciava. 

 A primeira escola de dança, noticiada pelos jornais feirenses, foi inaugurada em 15 de 

janeiro de 1958. Com o título “Escola de Bailado”, o jornal Folha do Norte afirma que 

autoridades e representantes da imprensa marcaram presença na abertura da escola dirigida pela 

professora Hildete Galeão (ESCOLA..., 1958, p.1). A professora recebia do seu pai como 

presente de aniversário a escola citada na matéria. Construída nas dependências de sua 

residência na rua Santos Dumont nº 206, localizada no centro da cidade, a Escola de Bailado 

funcionava em um dos cômodos da casa espaçosa da família Galeão, reformado para acomodar 

as futuras pupilas de Hildete. 

 Apesar de não aparecer nas grandes rodas da política feirense durante os anos de 1950 

e 1960, a família Galeão está sempre presente nas notas jornalísticas no que diz respeito a 

cultura e as expressões artísticas e de lazer da cidade, como mostra a nota seguinte:  

Às 21 horas, no palanque armado à praça João Pedreira, serão coroadas a 

Rainha e as princesas da Micareta de 1958, com a presença dos comissários 

da festa, do Sr. João Marinho Falcão, operoso Prefeito do Município, do Dr. 

Hélio Machado, Prefeito da Capital [...]. Foram escolhidas Princesas a srta. 

Diva Brito, filha de nosso amigo Dr. Eduardo Brito, e a srta. Hildete Galeão, 

filha do Sr. Osvaldo Galeão, grande baluarte da Micareta feirense. 

(MICARETA..., 1958, p. 1) 
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Figura 1 – Hildete Galeão sendo coroada Princesa da Micareta de Feira de Santana  

pelo então Prefeito João Marinho Falcão (1958) 

 
Fonte: Acervo pessoal de Hildete Galeão dos Santos. 

 

Osvaldo Galeão, pai de Hildete Galeão, era funcionário da coletoria de rendas do 

município, foi presidente da comissão que organizou o Micareta em 1957, foi membro da 

diretoria da Sociedade Filarmônica Euterpe Feirense (SOCIEDADE..., 1957, p. 3) e ainda 

diretor-gerente no jornal Gazeta do Povo. Neste mesmo jornal, Hildete Galeão seria colunista 

entre os anos de 1959 e 1964, até o periódico ser fechado com o advento do golpe militar no 

Brasil.  

 O jornal A Gazeta noticiou com mais detalhes a abertura da Escola de Bailado Georgina 

Erismann, assim como trouxe anúncios e propagandas do estabelecimento pelo menos até 

março de 1958: 

 

[...] Com este rápido e despretensioso introito, queríamos chegar ao registro 

desta nota de alta importância para a sociedade feirense; inaugurou-se no dia 

15 do corrente mês com solenidade familiar de muito bom gosto e com mesmo 
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realce das grandes inaugurações festivas, a Escola de Bailado da professora 

Hildete Galeão. 

A esta solenidade estiveram presentes autoridades, imprensa e inúmeras 

famílias da nossa sociedade. 

Alunas daquela escola ofereceram números de danças aos presentes e foram 

muito aplaudidas. 

Todos os presentes se congratularam com o Snr. Osvaldo Galeão, pai da 

Professora Hildete e organizador do salão da escola, pela operosidade 

inteligente e pela demonstração de bom gosto na construção e decoração de 

obra tão necessária. 

Esperamos seja a nova escola bem acolhida pela sociedade feirense, avida que 

sempre foi de preservar o seu renome de civilizada e culta. 

Parabéns aos realizadores dessa grande obra. 

Parabéns a Feira de Santana. (UMA NOTA..., 1958, p.1) 
 

 Segundo Lins, havia uma disputa política latente entre os jornais locais que serviam de 

instrumentos das facções da elite local para difamar e denunciar inimigos, assim como exaltar 

e promover os aliados nas diferentes relações que os ligavam. Proprietário do jornal Folha do 

Norte, Arnold Silva seria eleito prefeito em 1958 apoiado pelo prefeito anterior João Marinho 

Falcão e por Áureo de Oliveira Filho, dono do Colégio Santanópolis, todos eles filiados a União 

Democrática Nacional (UDN), legenda partidária que nasceu ainda em 1945 com a queda do 

governo ditatorial de Getúlio Vargas. Hildete Galeão foi aluna do colégio de Áureo Filho nos 

anos de 1956 e 1957 quando finalizou seus estudos após regressar da cidade gaúcha de Caxias 

do Sul, onde teve contato com o ballet clássico na Escola Municipal de Belas Artes (local no 

qual sua prima Ivone Selva Galeão já despontava como primeira bailarina do corpo de ballet). 

 Hildete foi uma estudante que se destacou nas apresentações artísticas representando o 

empreendimento educacional de Áureo Filho. Em nota do jornal do seu companheiro da UDN, 

a então aluna Hildete Galeão é relacionada entre umas das atrações do “I Jogos da Primavera”. 

A filha primogênita da família Galeão fez uma apresentação com outras “senhoritas da 

sociedade” como “encantadoras balizas”2 no evento que foi realizado em 22 de setembro de 

1957, no estádio municipal. Pelas vestimentas apresentadas nas fotografias do “I Jogos da 

Primavera”, a semelhança com os figurinos característicos do ballet clássico pode evidenciar a 

aproximação das balizas com a prática desta dança cênica.  

 

 

 

 

                                                           
2 Santos (2013, p. 13), ao descrever os componentes de uma banda marcial, define que balizadores, balizas mirins 

ou, simplesmente, balizas são jovens que fazem acrobacias e coreografias se utilizando de bastões, maçãs, fitas, 

corda e/ou arcos na frente das fanfarras. 
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Figura 2 – Registro dos “I Jogos da Primavera” no Estádio Municipal de Feira de Santana 

 
Fonte: Acervo pessoal de Hildete Galeão dos Santos 

 

 A fotografia trazida acima possui uma dedicatória ao verso (anexo A) para Hildete 

Galeão: “uma lembrança dos ‘Jogos da Primavera’ quando com seus ensinamentos, Maria 

Elizabeth desfilou”. A escrita está assinada por Ivone, situada na cidade de Feira e com data de 

setembro, mas o ano não foi possível precisar devido a manuseios que danificaram a 

dedicatória. O posto de baliza nas formações musicais aparece, geralmente, ocupado por 

meninas e esses corpos femininos criaram seus gestos, formas e representações ao longo do 

tempo, padronizando passos e movimentos que surgiram de inúmeros estímulos de ordem 

biológica, psicológica e cultural, associando a prática do esporte e da ginástica a elementos do 

ballet clássico. (LEMOS, 2016, p. 64-65) 
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Figura 3 - balizas mirins no “I Jogos da Primavera” 

 
Fonte: Acervo pessoal de Hildete Galeão 

 

 Apesar de grande estímulo para a dança nos bailes e eventos da cidade, a população da 

Princesa do Sertão contava apenas com as escolas de ensino básico para aprender a dar os 

primeiros passos dançantes e o que se praticava nos encontros festivos eram danças informais 

com coreografias espontâneas. A fundação da Escola de Bailado Georgina Erismann demarca 

uma ascensão da dança cênica no seio da sociedade cultural feirense que vinha a longas datas 

investindo em outras expressões artísticas.  

 

 

2.1 Menos bailes e mais ballet: a Princesa se profissionaliza na dança 

  

 Até a década de 1950, a dança cênica vinha sendo utilizada como uma arte auxiliar 

desenvolvida por professore(a)s de educação física e música nas escolas e outras instituições 

culturais de Feira de Santana. No final dos anos de 1950, a dança cênica se estabelece na cidade 

como mais uma expressão do progresso e das aspirações culturais de uma elite que investia 
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recursos na formação intelectual de seus herdeiros e em estabelecimentos privados onde estes 

pudessem desempenhar suas profissões.  

 Dois meses após a inauguração da Escola de Bailado da professora Hildete Galeão, a 

cidade já contava com mais um local de ensino de ballet, eis o que diz a nota do colunista social 

M. Portugal no jornal Folha do Norte, de 22 de março de 1958: 

 

Tive a satisfação de assistir no salão nobre do Feira Tênis Club uma das aulas 

de ballete da profa. Celina Mesquita, que já lecionou no Teatro Municipal da 

Capital da República, e que, atualmente, encontra-se nessa cidade dando aulas 

às quartas-feiras. Eis a oportunidade para quem aspira a arte clássica. 

 

Agora a dança cênica ocupava o “salão nobre” do clube apelidado de “aristocrático” 

pela elite feirense. Oliveira relata o nascimento dos espaços privados de “diversões exclusivas” 

na Princesa do Sertão baiano. Segundo o autor, o Feira Tênis Club (FTC) foi criado em 

dezembro de 1944, a partir da iniciativa de 8 sócios que colocaram no estatuto do clube os 

objetivos de promover e estimular a prática e o desenvolvimento de todos os jogos de salão, 

exercícios atléticos e desportos amadoristas e, especialmente, a prática do tênis; assim como 

também organizar e patrocinar reuniões artísticas, culturais e sociais. Mais de uma década 

depois da inauguração do FTC, a dança cênica surgia com uma professora renomada, com 

passagem por escola de ballet do Rio de Janeiro, horário de aulas definido e utilizando um 

espaço criando pela iniciativa privada. 

 A circulação de artistas pelo país não era um fenômeno incomum naquele momento. 

Durante a década de 1940, em seu início de carreira como coreógrafo em Belo Horizonte, 

Klauss Vianna afirma ter circulado pelo interior de Minas Gerais realizando apresentações com 

a bailarina Angel Vianna “em hotéis e cassinos em que o jogo corria livre e havia sempre espaço 

para espetáculos artísticos”. Na década seguinte, fez especialização na Escola de Bailados de 

São Paulo, (com a bailarina Maria Olenewa), dirigiu corpos de baile no Rio de Janeiro e abriu 

sua própria escola de dança na capital mineira. Em 1963, estabeleceu-se com a família em 

Salvador para lecionar na UFBA e, de volta ao Rio de Janeiro em 1967, cuidou da preparação 

de atores para as peças de teatro A ópera dos três vinténs e Roda Viva. 

 Os anos de 1950 foram de grande movimentação e inúmeras experiências para o teatro 

em esfera nacional. Depois da inauguração do Teatro Brasileiro de Comédia, em 1948, surgiram 

ainda o Teatro de Arena (1953) e o Teatro Paulista de Estudante (1955) que se associariam em 

1956 com forte presença de militantes do Partido Comunista Brasileiro, na cidade de São Paulo. 

Com a realização do seminário de dramaturgia promovido pelo Teatro de Arena, em 1958, 

propõe-se uma renovação do teatro brasileiro para dar maior visibilidade às peças de autores 
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nacionais. As discussões do seminário deram frutos, e naquele mesmo ano era criado o Teatro 

Oficina na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) onde se destacaram 

nomes como Carlos Queiroz Telles, Hamir Haddad, Edizel Brito e José Celso Martinez Corrêa, 

sendo este último diretor da peça Roda Viva anos mais tarde. 

 A temporada de um ano e meio com a peça Eles não usam black-tie levada ao Rio de 

Janeiro pelo Arena intercambiou a participação de alguns artistas no Serviço Nacional de 

Teatro, um órgão do governo que se dispunha a popularizar o teatro em conjunto com a 

alfabetização conscientizadora de adultos pelo método de Paulo Freire, que tinha no comando 

o psicólogo Roberto Freire. Sensível a uma plateia de estudantes universitários, os escritores 

Oduvaldo Viana Filho (Vianinha) e Chico de Assis, auxiliados pelo sociólogo Carlos Estevam 

Martins, do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, montam o espetáculo A mais-valia vai 

acabar, seu Edgar. A convite da União dos Estudantes (UNE), esses artistas do Teatro de Arena 

participaram do projeto Centro Popular de Cultura (CPC) que pretendia a disseminação da arte 

popular em diversas áreas.  

 

O sucesso do CPC generalizou-se pelo Brasil, a partir da organização da UNE 

Volante, em que uma comitiva de 25 dirigentes de entidades e integrantes do 

CPC percorreu os principais centros universitários do país, no primeiro 

semestre de 1962, levando adiante suas propostas de intervenção dos 

estudantes na política universitária na política nacional, em busca de reformas 

de base, no processo de revolução brasileira, envolvendo a ruptura com o 

subdesenvolvimento e a afirmação da identidade nacional do povo [...].  

Foi grande o impacto da UNE Volante de 1962, numa época sem rede de 

televisão nacional, em que a malha viária ainda estava pouco desenvolvida e 

a comunicação entre os estados era difícil, num país de dimensão continental 

[...]. A UNE Volante também semeou doze filhotes do CPC nos quatro cantos 

do país, cada um dos quais teve maior ou menor destaque. Às vezes, membros 

do CPC ficaram em certos centros estudantis, para ajudar a implantar o CPC, 

como foi o caso de Salvador, na Bahia, onde atuou Chico de Assis. (RIDENTI, 

2000, p.108-109) 

 

 O incremento da “malha viária” da Princesa do Sertão, a partir de 1950, ligando-a a 

outras cidades da Bahia e a outros estados do país, facilitou a chegada de visitantes temporários 

entre eles artistas de diferentes segmentos que se faziam noticiar nas páginas dos jornais. Na 

contramão das estradas, iam-se os jovens feirenses em busca de ingresso no ensino superior e 

na tentativa de melhores oportunidades de emprego. Assim também partiam as moças e 

senhoritas da terra para se especializarem em alguma nobre arte em instituições soteropolitanas 

ou de outra cidade que lhes proporcionassem condições favoráveis. Hildete Galeão é um 

exemplo desse trânsito de artistas pelo Brasil quando lembramos que ela se aprimorou no ballet 

clássico em Caxias do Sul, entre 1956 e 1957.  
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 No primeiro ano de funcionamento da Escola de Bailado Georgina Erismann, Hildete 

Galeão produziu espetáculos de danças em alguns clubes sociais. A fotografia abaixo foi 

captada na noite do evento “Vale a pena Sonhar” que teve as alunas da Escola de Bailado 

Georgina Erismann como protagonistas. Hildete Galeão (ao lado esquerdo do Sr. M. Portugal 

na imagem) foi a responsável pelos ensaios e pela apresentação cênica: “O Feira Tênis Club 

oferecerá hoje, às 22 horas, ao seu quadro social, uma grande festa dançante intitulada ‘Vale a 

pena Sonhar’, com um desfile de senhorinhas da nossa sociedade que apresentarão danças 

típicas de diversos países”. (FEIRA..., 1958, p. 2) 

 

Figura 4 – Registro do evento “Vale a pena sonhar” realizado no FTC. 

 
Fonte: Acervo pessoal de Hildete Galeão 

  

 Aparentemente as aulas da professora Celina Mesquita não tiveram longa vida no FTC. 

A nota do colunista social M. Portugal no Folha do Norte foi a única encontrada por essa 

pesquisa contendo uma menção à bailarina. Outro indício de sua curta duração é a presença de 

Hildete Galeão nas produções do FTC em julho de 1958 ao lado do mestre de cerimônias do 

clube, o próprio M. Portugal. 

 Outra entidade que patrocinou o ensino de dança em 1958 foi a Sociedade Filarmônica 

Euterpe Feirense, que liberou um espaço em sua sede para o professor Clarival Souza lecionar 

aulas “exclusivamente para senhoritas”. Em anúncio no Folha do Norte, a “Escola de Dansa” 
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em questão prometia o ensino de ritmos como “Fox, Samba, Valsa, Mambo, Bolero e Tango”, 

estilos de dança de salão geralmente encenados por um casal de dançarinos.  

A diretoria da Sociedade Filarmônica Euterpe Feirense comunica aos senhores 

sócios que cedeu o salão de festas ao Sr. Clarival Souza (Dudinha) para a 

escola de danças que funcionará às terças, quartas, quintas e sextas-feiras, das 

quinze às dezoito horas e das vinte as vinte e duas horas, sob a inteira 

responsabilidade do Sr. Clarival Souza, com direta fiscalização desta 

Diretoria. (SOCIEDADE..., 1958, p. 3) 

 

 O teor dos anúncios nos esclarece alguns pormenores das partes envolvidas na criação 

desse novo espaço de disseminação da dança. Primeiro que era um lugar reservado para o ensino 

de senhoritas, a única criatura do sexo masculino nas aulas seria o mestre dançarino Clarival 

Souza. Talvez porque para as senhoritas interessadas no aprendizado das técnicas da dança não 

seria interessante o convívio mais próximo com qualquer rapaz, devido às regras de conduta 

social, segundo as quais qualquer desvio moral poderia ser motivo de perda de prestígio social. 

Além disso qualquer problema ou imprevisto seria de responsabilidade do professor, mas a 

diretoria estaria pronta para fiscalizar e agir em casos de situações negativas para a Euterpe.  

 Outra dimensão para se analisar a predileção ao ensino de “senhoritas” pela escola de 

dança do Sr. Clarival Souza pode estar no que salienta Klauss Vianna (2005, p. 30) sobre as 

rígidas metodologias propostas pelos professores de dança. Baseado nas experiências com a 

dança clássica, Klauss informa que as práticas de ensino pela busca de passos perfeitos e 

coreografias bem executadas nas aulas “eram brutais, com ensinamentos que chegavam aos 

alunos por meio de xingamentos e varadas”. Advertindo sobre a pequena bibliografia específica 

disponível para quem desejasse estudar a arte da dança, o autor afirma que qualquer interesse 

maior das alunas por aspectos mais teóricos sobre expressão corporal era respondido com um 

“isso é segredo profissional”. Como estudante de dança, Klauss percebeu que a beleza estética 

das apresentações repletas de técnicas e gestos corporais eram conseguidas a partir de aulas 

dolorosas que condicionavam as alunas a uma posição de inferioridade na relação com os 

mestres. Ainda que um tal cenário extremado fosse mais provável no ambiente do ballet clássico 

do que em cursos de dança de salão, não se pode ignorar a posição de autoridade de que se 

revestia um mestre de dança, em relação a suas alunas. Tal fato podia afastar os homens das 

aulas de dança, já que por uma questão cultural “o homem não é treinado para ser submisso, 

como nossa sociedade impõe às mulheres”, e reagia em momentos de violência e humilhações 

verbais de maneira equivalente (2005, p. 36).  



41 
 

 
 

 Seja como for, apesar da limitação ocasionada pela restrição ao gênero feminino, as 

aulas de dança na Euterpe Feirense ganharam mais dias e horários se compararmos com o FTC, 

o que pode revelar a alta procura e o nível de interesse da população pelo ensino da dança na 

cidade. Programadas para ocorrer de terça a sexta-feira e nos turnos vespertino e noturno, novas 

turmas são compostas ainda no mês de inauguração com aulas de segunda a sábado, 

funcionando em todos os turnos. O anúncio da “Escola de Dança” de 19 de julho de 1958 ainda 

oferecia “aulas em domicílio com acerto” prévio e que teriam “brevemente, curso para 

cavalheiros”. 

 

 

2.2 Família Galeão 

 

 Fica evidente que o ano de 1958 foi emblemático para o ensino de dança em Feira de 

Santana. O aparecimento de três espaços formativos privados demonstra a relevância que essa 

arte passou a ter entre os feirenses que poderiam pagar para se especializar na prática da dança.  

No cenário político, 1958 surge como um momento de agitações pela eleição ao governo 

municipal e isso significava que seria tempo de muito trabalho para os “articulistas” dos jornais 

da cidade. Administrando a cidade desde 1954, João Marinho Falcão (UDN) recebia nas 

páginas do Folha do Norte, do seu amigo de partido, Arnold Silva, todos os adjetivos possíveis 

que o qualificavam como excelente prefeito e cidadão. O então prefeito era exaltado por ter 

inaugurado na sua gestão o Serviço Autônomo de Água do Município (SAMA), com a presença 

ilustre do presidente Juscelino Kubistchek na cidade. Outro projeto aprovado durante o ano de 

1958 foi a adoção da Semana Inglesa que garantia aos comerciários a folga semanal aos 

domingos que era uma pauta que se arrastava na Câmara de Vereadores desde 1948, mas que 

esbarrava nos interesses dos donos de comércio que também ocupavam os principais postos 

políticos da cidade reconhecida por seu crescente vigor no mercado atacadista e varejista. 

(LINS, 2014, p. 115-116)   

 O ano de 1958 ainda reservaria a inauguração do Cine Teatro Santanópolis, mais um 

empreendimento do visionário Áureo de Oliveira Filho. Vereador em Feira de Santana de 1948 

a 1951, o Sr. Áureo Filho fazia brotar ao lado da prefeitura da cidade “uma casa de diversões 

digna do seu progresso e de seus foros de civilização (INAUGURADO..., 1958, p. 1). Um 

empreendimento privado, porém, divulgado pelo Folha do Norte como se estivesse entregando 

ao povo feirense uma obra pública. Inaugurado com a presença “do Sr. João Marinho Falcão, 
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digno e operoso prefeito do município, representantes da Câmara de Vereadores, outras 

autoridades civis e militares”, a “magnífica casa de espetáculos” era uma “grande realização do 

Sr. Áureo Filho” que nascia para “engrandecer a nossa cidade”. 

 Essas articulações entre público e privado no âmbito da política feirense no período 

entre a ditadura de Getúlio Vargas e o golpe civil-militar de 1964 parece ter acontecido de forma 

muito orgânica. Os eleitos pelo povo ostentavam seus diplomas de médicos, advogados, 

odontólogos, contadores e professores, como também acumulavam a função de donos de 

fazendas, de grandes comércios e lojas, de indústrias, de bancos, de colégios, de veículos de 

comunicação. Os “donos da cidade” sabiam os trâmites burocráticos para se chegar aos cofres 

públicos e empreender nas suas iniciativas privadas. 

 Lins afirma, por exemplo, que o Colégio Santanópolis do Sr. Áureo Filho recebeu em 

subvenções públicas do erário municipal na gestão de João Marinho cerca de 556.000 cruzeiros 

(entre os anos de 1954 e 1957), mais verbas públicas estaduais e federais. Enfim, em 1958, Sr. 

Áureo Filho lançava seu mais novo estabelecimento comercial, o Cine Teatro Santanópolis, 

para se juntar ao já bem-sucedido Colégio Santanópolis.  

 A Família Galeão não estava alheia aos acordos e negociações do meio político. Barboni 

descreve o Sr. Osvaldo Galeão – pai de Hildete – como um “funcionário público [que] tinha 

sete filhos e era comunista”, além de afirmar que a família morava em um bairro periférico da 

cidade e que, por todas essas características, a família não teria uma boa posição social nem 

econômica na sociedade feirense. Analisando geograficamente a posição da residência e, 

consequentemente, da Escola de Bailado da Família Galeão, verifica-se que ela estava situada 

a 300 metros de distância do FTC e do Cine Teatro Íris e a um quarteirão do grandioso casarão 

de Eduardo Froes da Mota: fazendeiro, médico, comerciante e chefe de Hildete e Osvaldo 

Galeão no Gazeta do Povo. No auto de partilha dos bens após a morte da matriarca dos Galeão, 

Sra. Maria de Lourdes Vasconcelos Guedes Santos, em 1974, a casa da rua Santos Dumont, n° 

206, centro de Feira de Santana, possuía 12 metros de frente por 60 metros de lateral, isso 

significa 720 m² de área. O documento ainda indica uma ampliação de 615m² depois da compra 

de dois terrenos vizinhos, somando um domicílio de 1.335 m². (FEIRA DE SANTANA, 1975, 

p. 6) 

 Em uma ação cível executiva datada de 17 de agosto de 1959, Sr. Osvaldo Galeão era 

requerente no processo que pedia o reembolso de uma promissória emitida como empréstimo 

em outubro do ano anterior, no valor de Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros) e que o devedor, 

Sr. Jamil Jorge Assad, ainda não o havia restituído. (FEIRA DE SANTANA, 1959, p.2) A partir 
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da análise da documentação apresentada é difícil sustentar que a família Galeão estivesse nas 

estatísticas de pobreza da cidade. E podemos perceber a partir das operações de trabalho 

realizadas por pai e filha que eles faziam parte de uma elite intelectual e que participavam 

ativamente da vida cultural em Feira de Santana.  

 Fazendo parte de uma leva de migrantes que adentrou ao município na década de 1940 

com o advento das obras de infraestrutura que proporcionaram maior urbanização, o patriarca 

dos Galeão conseguiu se acercar de relações sociais que o mantinha no centro do jogo político 

e artístico. Segundo Sarmento (1984, p. 80-81), quanto maior for o nível de contados do 

migrante com a “nova vizinhança” e quanto mais alto for seu nível de instrução, será maior as 

chances do recém-chegado de se integrar ao mercado de trabalho e disputar os melhores 

salários.  

 Em audiência pública, realizada em Feira de Santana em 31 de outubro de 2013, o Sr. 

Sinval Galeão dos Santos, irmão mais velho de Hildete, foi coordenador da Comissão Nacional 

da Verdade (seção Bahia). Esta Comissão foi criada pela Lei N°12528/2011 e instituída em 16 

de maio de 2012 com o objetivo de apurar graves violações de Direitos Humanos ocorridas 

entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988. Sinval formou-se em Economia nos anos 

de 1980, mas foi como integrante do Partido Comunista Brasileiro (PCB), durante o golpe que 

impôs a Ditadura Civil-Militar (1964-1985), que ele se destacou no cenário político feirense. 

 A Comissão da Verdade em Feira de Santana entrevistou parentes e vítimas da violência 

do Estado Ditatorial instaurado pelo poder militar no Brasil, em 1964. Em seu depoimento à 

Comissão, Sinval afirmou ter conciliado os estudos no Colégio Santanópolis e a vida 

profissional já que trabalhou formalmente desde 14 anos no comércio da cidade, assegurando 

ter participado de reuniões políticas com seu pai durante a juventude. Ele ainda acrescentou que 

sua aproximação com seu pai gerava atritos dentro do PCB, ao declarar na audiência que: 

 

[...] conhecia todo mundo, trabalhava com todo mundo, mas eles não confiavam em 

mim porque meu pai era integralista. E eu, sem saber muito bem ainda, estava 

acompanhando e seguindo o caminho dos comunistas. Mas aquilo eu fazia de 

consciência porque eu via na luta dos comunistas, a luta por uma sociedade justa, mais 

empregos, por uma reforma no campo. (AUDIÊNCIA PÚBLICA FEIRA DE 

SANTANA, 31 de outubro de 2013, YOUTUBE) 

 

 As desconfianças do PCB foram se desfazendo à medida que Sinval foi se apresentando 

como um membro atuante da legenda, ajudando na criação de associações de bairros e de 

distritos de Feira de Santana, durante o governo municipal de Chico Pinto (1962-1964) e dos 

sindicatos dos comerciários e funcionários da prefeitura de Feira de Santana, além de ter sido 

divulgador do sistema Paulo Freire de educação para adultos. Entre 1964 e 1974, Sinval 
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alternou entre depoimentos, prisões, torturas e exílio na antiga União Soviética e garante ter 

sido solto da primeira prisão em Salvador por interferência de amigos militares do seu pai e da 

iniciativa de Hildete em ir procurá-lo na capital da Bahia. Dessa forma, podemos evidenciar a 

posição social e participação política dos membros da família Galeão a partir de suas atividades 

econômicas, profissionais e investimentos na área artística. 
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3. A “DITA” PRINCESA NA “DURA” PISTA DE DANÇA 

 

 Para Michel de Certeau, toda pesquisa historiográfica se articula a partir de um lugar de 

produção socioeconômico, político e cultural. Isso implica na circunscrição de um meio de 

elaboração por determinações próprias de cada pesquisa: um posto de estudo ou de ensino, uma 

profissão liberal, uma categoria de letrados etc. Portanto, a pesquisa encontra-se submetida a 

opressões, ligada a privilégios, enraizada em uma particularidade. É em função desse lugar que 

se instauram os métodos, que se precisa uma topografia de interesses, que se organizam os 

dossiês e as indagações relativas aos documentos. (1988, p. 18) 

 Trabalhar com os tempos da dança cênica é compreender que ela se faz de ensaios 

(antes), do momento da apresentação (durante) e memórias possíveis (depois). O uso do jornal 

como fonte assegurou a manipulação de memórias registradas e indicaram vestígios esquecidos 

por seus protagonistas, já que poucos são os locais que funcionam como acervo de materiais 

que trazem a dança como foco. Nomes de indivíduos relacionados a esta arte em Feira de 

Santana, presentes nos periódicos, bem como fontes imagéticas, possibilitaram o registro dos 

espetáculos de dança e encenações dançantes em diferentes palcos nos quais a dança foi 

elemento para transmitir uma linguagem artística, principalmente após da abertura da Escola 

de Bailado Georgina Erismann.  

 Eram tempos de muitas oportunidades para as artes na Bahia, como afirma Marcelo 

Ridenti: 

Salvador era uma cidade com forte presença político-cultural de esquerda. 

Curiosamente, o reitor-fundador da Universidade da Bahia, Edgar Santos, 

indicado pela oligarquia local (e por isso combatido pela esquerda 

universitária), foi promotor da ida para Salvador de vanguardistas do mundo 

todo, em diversos campos artísticos, no fim dos anos 50 e início dos 60, como 

relata Risério (1995). Surgia um renascimento cultural baiano, paralelo à 

instalação da Petrobras na região, que modernizaria a vida na cidade. Foram 

para lá a arquiteta Lina Bo Bardi, os músicos Koellreutter, Smetak e Widmer, 

a dançarina Yanka Rudzka, entre outros. Havia as escolas de Música, de 

Dança e de Teatro, esta dirigida pelo brechtiano Eros Martins Gonçalves, 

todas ligadas à Universidade, além do concorrido e lendário clube de cinema 

do comunista Walter Silveira, do Teatro dos Novos, de revistas de estudantes 

de esquerda, como a Ângulos, e de grupos independentes, todos mergulhados 

na efervescência político-cultural do período [...]. (2000, p.109) 

  

 Na Princesa do Sertão, a prática da dança informal se evidencia nos anúncios e notas 

dos jornais. Na capa do exemplar distribuído em 27 de fevereiro de 1960, o jornal Folha do 

Norte trazia nota sobre “O novo rink do FTC”: “caminham em ritmo acelerado os trabalhos de 
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construção do novo salão de danças e de remodelagem da sede social do ‘FTC’. [...] A 

construção do novo rink coberto [...] obedeceram a projetos dos engenheiros D. Yêda B. 

Carneiro e Amélio Amorim [...]”. O clube feirense investia, naquela conjuntura, em melhorias 

nas suas estruturas físicas para acomodar seus sócios e o público pagante interessados em bailes, 

confraternizações e danças.  

 Outras nuances da cidade também permitem sentir a atmosfera dançante. Os 

restaurantes e cafeterias investiam em rinques de dança para atrair clientes e esses espaços eram 

divulgados como o principal atrativo dos estabelecimentos: “Vende-se por motivos sérios um 

café, sorveteria e bar denominado ‘Café Oriente’, dispondo de um ‘rinque’ para danças, um 

palco para orquestra, jogo de luz e 30 mesas, [...] podendo ainda ser ampliado o salão de danças” 

(CAFÉ, SORVETERIA E BAR..., 1957, p.3). Essa necessidade da dança nos espaços de 

sociabilidade pode nos indicar caminhos para compreender o desabrochar da dança cênica nas 

terras já fertilizadas pelos passos improvisados da dança informal.  

 

  

3.1 O gringo dançante e a bailarina feirense 

 

 Usada como espaço para o ensino de danças de salão em 1958, com as aulas do professor 

Clarival Souza, o Dudinha, a Sociedade Filarmônica Euterpe Feirense foi o palco escolhido, 

em 1962, para a encenação oficial da chegada da Universidade da Bahia (hoje Universidade 

Federal da Bahia – UFBA) ao Sertão baiano. Conhecida como “cidade universitária” (mesmo 

sem possui universidades, mas por sua excelência na educação básica que conduzia os jovens 

da sociedade ao ensino superior em outras cidades), Feira de Santana, que já havia recebido 

promessas frustradas da instalação da Universidade Rural da Bahia em seu território e criou 

expectativas com a aprovação da lei 1.802/1962 a qual garantia a fundação de faculdades de 

filosofia no interior do Estado, viu-se agraciada com a criação dos Seminários de Música. Longe 

de ser uma unidade de ensino superior, este departamento gerido pela UFBA na Princesa do 

Sertão serviu de fermento para fazer crescer as aspirações de uma elite intelectual e política que 

a tempos desejava a presença de um centro universitário no município. (SANTOS, 2013, p. 56-

57) 

 Era mais um elemento que se instalava na cidade para impulsionar seu projeto de 

modernidade e progresso. Esse tentáculo da UFBA de disseminação de música erudita em solo 
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feirense não se limitou ao ensino de piano, violão, violino, acordeom e técnicas vocais, o ballet 

clássico veio no bojo dessa onda artística que uma parcela do povo feirense iria surfar:  

 
Esteve em visita a esta cidade, o Prof. Rolf Gelewski, Diretor da Escola de 

Dança da Universidade da Bahia. O ilustre visitante fundará, juntamente com 

o Prof. Hamilton Lima, o Curso Livre de Dança no Departamento dos 

Seminários Livres de Música da Universidade da Bahia, sob a orientação do 

Prof. Ricardo Teixeira de Salles.  

As inscrições acham-se abertas na Secretaria daquele Departamento, no 

horário de 9 às 11 horas, durante o mês de julho. (CURSO..., 1963, p. 1) 

 

 A chegada de professores europeus ligados às grandes escolas tradicionais das diferentes 

artes clássicas a Feira de Santana é um marco que precisa ser destacado. Antes ensinada por 

nativos que se deslocavam às grandes capitais do país ou a locais onde a presença europeia se 

fez com mais força para buscar a formação adequada no ballet clássico, os bailarinos e 

bailarinas da dança cênica feirense passariam a ser coordenados pelo alemão Rolf Gelewski. 

Aluno da renomada professora Mary Wigman, Gelewski foi bailarino solista do Teatro 

Metropolitano de Berlim até se mudar para o Brasil, em 1960, a convite do Reitor Edgar Santos 

da UFBA para substitui a polonesa Yanka Rudzka, dançarina com vasta experiência na Dança 

Expressionista. 

 

A importância de Rolf para a dança no Brasil não se resume somente à sua 

atuação artística, como intérprete, realizando diversos espetáculos pelo Brasil 

e exterior, ou como coreógrafo e diretor artístico do Grupo de Dança 

Contemporânea (GDC) da Escola de Dança da UFBA. Rolf, nos anos 60 e 70 

(época em que pouco se falava de dança moderna no Brasil), conseguiu 

divulgar a dança pelo país e fornecer experiência interpretativa para diversos 

jovens artistas.  Porém, a sua maior contribuição para a dança no país foi sua 

atividade filosófica e pedagógica, elaborando materiais didáticos, ministrando 

diversos cursos e palestras, publicando textos, ministrando aulas teóricas e 

práticas e estruturando o Curso de Dança da UFBA (primeiro Curso Superior 

em Dança do país), onde inúmeros profissionais da dança foram formados 

com seus ensinamentos. (PASSOS; ZIMMERMAN, 2010, p. 2) 

 

 A atuação desses profissionais estrangeiros colocou a Princesa do Sertão entre a realeza 

da dança moderna nacional que nascia unindo as técnicas do ballet clássico aos corpos 

brasileiros e suas diferentes identidades fincadas nas raízes indígenas e afro-brasileiras. Eram 

tempos de uma maior liberdade para a criação e experimentação nas artes, e a dança clássica 

que vinha se reinventando no seu berço - a Europa, principalmente com a Dança Expressionista 

Alemã -, buscava novos roteiros, substituindo as fábulas por temas mais cotidianos e que 

levassem o bailarino a transmitir uma mensagem que tocasse sentimental e provocativamente 

o público que o assistia de forma mais direta. 



48 
 

 
 

 Mas como todas as mudanças e transformações precisam do tempo e das ações dos 

indivíduos para se consolidarem nas práticas sociais e culturais, a dança moderna ainda era uma 

desconhecida para os praticantes e admiradores da arte no Brasil. Segundo Georges Duby, as 

sociedades vivem sob o temor das novidades que surgem rompendo o equilíbrio das tradições 

e, geralmente, esse conservadorismo apoia-se na força de uma hierarquia social. As classes 

dominantes, cujos interesses encontram-se servidos por modelos ideológicos mais bem armados 

do que os outros, geralmente dão-se ao luxo, na medida em que sua superioridade material lhes 

parece mais segura, de encorajar as inovações no campo da estética e da moda. Assim, em 1963, 

as bailarinas feirenses ainda se destacavam nos jornais por suas apresentações no ballet clássico:  

 

Realizar-se-á em Salvador, de 17 a 21 do corrente, com 10 apresentações, o 

Grande “Festival de Ballet”, no Teatro Castro Alves.  

 O espetáculo será dirigido por Maroile Braine, que veio da França para este 

fim, convidado pela bailarina Dalal Achcar, dir. da Escola de Ballet da Bahia. 

O “Festival” que contara com o concurso de 270 alunos de ballet e de 

elementos de ballet da Guanabara, será baseado na famosa “Suite Quebra 

Nozes” de Tchai Kowsky que só foi encenada na Rússia, Nova York e 

Londres. A apresentação é inédita no Brasil e caberá a Salvador o privilégio 

de assistir a sua primeira montagem em nossa pátria. 

Um dos principais números do “ballet” é a “Valsa das Flores” que será 

interpretada pela Srta. Márcia Brandão Santana, filha do Sr. Elzeário Santana 

e sua esposa D. Elzy Santana, da sociedade local. (GRANDE..., 1963, p. 3) 

 

 Márcia Brandão Santana é figura recorrente no jornal Folha do Norte desde seu primeiro 

aniversário até sua apoteose no ballet clássico baiano, como mostra a nota acima. 

Comemorando o primeiro ano da filha, os pais não deixaram passar em branco tal festividade 

que teve direito a fotografia do evento na capa do jornal, fato raro nos anos de 1950.  

 

Figura 5 - Registro do primeiro aniversário de Márcia Brandão Santana 

 
Fonte: Acervo pessoal de Márcia Brandão Santana 
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Figura 6 – Márcia Brandão Santana como baliza no ‘I Jogos da Primavera” (1957) 

 
Fonte: Acervo pessoal de Márcia Brandão Santana 

 

Aos seis anos foi destaque “com sua maravilhosa fantasia (anexo 2) que conquistou o 

primeiro lugar no baile infantil no Feira Tênis Clube” e, no ano seguinte, destacou-se no “I 

Jogos da Primavera” realizado no estádio municipal (figura 6): “Como grande atrativo, 

desfilarão graciosas balizas mirins, entre as quais a encantadora Márcia Santana”.  

 

Figura 7 – Márcia Brandão Santana (à direita) com sua professora  

Dalal Achcar no Festival de Ballet, em Salvador (1963) 

 
Fonte: Acervo pessoal de Márcia Brandão Santana 
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Coube a Srta. Márcia o destaque na imprensa local ao realizar o sonho da sociedade 

feirense em figurar entre as mais modernas e progressistas praças do Brasil, em diálogos com 

artistas de expressão internacional. 

 

 

3.2. Nova dança, velhas influências   

 

 Mas a dança moderna não tardou a chegar ao Seminário de Música de Feira de Santana. 

Em 1965, já era possível se matricular nas turmas, que a partir de 1967 passaram a ter o Prof. 

Rudolf Pfill ministrando as aulas de dança moderna3. O mais inusitado nessa questão é que a 

dança “dita” moderna ganha espaço numa instituição feirense exatamente em um período de 

“dura” repressão política a indivíduos e organizações que se posicionassem de forma contrária 

ao golpe militar articulado em 1964. Como essa nova forma de dançar, que buscava liberdade 

de criação de movimentos a partir das experiências culturais dos bailarinos e bailarinas e, 

consequentemente, refletiam os sentimentos sociais que os mesmos viviam em seu cotidiano, 

iria se desenvolver no seio de uma cidade que acabava de destituir e prender seu prefeito eleito 

e de nomear um substituto sem a participação popular? 

 Analisando as fontes na tentativa de responder a esse questionamento, evidencia-se que 

o ballet clássico e a dança moderna foram artes praticadas e consumidas por uma elite 

econômica e intelectual local que vislumbrava possui signos culturais que lhe aproximasse do 

ideal de modernidade inspirada nos modelos europeus. As disputas intraclasse pelo poder 

político na cidade, com a vitória da aliança entre partidos da direita nacional e o exército 

brasileiro, deram a facção da elite local vencedora condições para a continuidade dos projetos 

artísticos de promover hábitos considerados exemplos de progresso, requinte e distinção social. 

 A saída dos investimentos financeiros e do suporte pedagógico da UFBA no ano 

seguinte à usurpação do poder no Brasil pelos militares foi motivo de desalento para a 

“sociedade civilizada” da “cidade universitária” que perderia seu único elo com a instituição de 

ensino superior referência no Estado. Pagamentos como aluguel do luxuoso e espaçoso casarão 

que abrigava o Seminário de Música, salários de professores e funcionários, translado de 

mestres deslocados de Salvador e todos os outros custos com a manutenção do símbolo de 

educação superior feirense foram cortados com o fim do governo de João Goulart, presidente 

eleito pelo povo de forma democrática. 

                                                           
3 Jornal Folha do Norte, 21 de janeiro de 1967, p.2. 
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Nada ficou acertado após a reunião realizado no último sábado, a respeito da 

supressão das atividades do Seminário de Música, nesta cidade. Presidiu a 

reunião o Prof. Fernando Lopes, Diretor dos Seminários Livres de Música da 

Universidade da Bahia, que nada de novo trouxe sobre o assunto que vem 

empolgando os meios culturais feirenses. 

O Prof. Fernando Lopes abrindo a sessão, expõe o ponto de vista do Reitor 

Miguel Calmon, a favor do fechamento do Seminário, ponto de vista este já 

firmado anteriormente através do ofício que enviou ao Prof. Hamilton Lima. 

Declarou, ainda, que era pensamento do Magnifico Reitor da Universidade da 

Bahia manter, nesta cidade, apenas o coordenador, no caso o Prof. Hamilton 

Lima, e, quando muito, autorizar os professores a darem aulas. (ALENCAR..., 

1965, p. 1) 
 

 A nota ainda traria o pronunciamento do secretário de educação do município, Sr. 

Almiro Vasconcelos, afirmando que o governo municipal arcaria com o aluguel do prédio onde 

funcionava o Seminário. Na mesma sessão, o deputado federal Wilson Falcão se pronunciou, 

constatando que naquele momento “ todas as camadas sociais da nossa população se unem para 

implantar na nossa cidade a Faculdade de Filosofia” e que “o povo feirense não poderia aceitar 

passivamente a extinção da sua única escola universitária”. Essa passagem do Folha do Norte 

é reveladora pois traz a informação de que “num esforço dos que dirigem o Seminário de 

Música” seria mantido do funcionamento da instituição, com a garantia das aulas no campo da 

música, porém as aulas de línguas estrangeiras (italiano, inglês, espanhol e alemão) e de 

expressão corporal (ballet e ginástica) apenas seriam ofertadas se as turmas obtivessem mais de 

20 alunos. 

 O Seminário de Música de Feira de Santana enquanto instituição ligada a Universidade 

da Bahia deixa de existir em 1965. Em seu lugar surge uma associação de professores feirenses, 

juridicamente organizada, que haviam atuado no departamento fechado e que se sustentaria 

financeiramente arrecadando divisas com mensalidades e anuidades dos seus sócios, da compra 

de títulos de sócios remidos e de contribuições públicas ou particulares. Dos 18 cursos ofertados 

no ano 1965, apenas 9 eram ministrados em 1967. Dentre eles continuaram o ensino de dança 

moderna e de italiano, o que pode corroborar com o que afirmar Santos:  

 

O resultado desse hiato entre as boas intenções e a ação concreta determinou 

uma existência permeada por incertezas e dificuldades nesta fase 

independente do Seminário, que se estendeu de 1965 a 1977. De acordo com 

os relatos disponíveis, as formas regulares de arrecadação de recursos, 

indicadas no estatuto da instituição, não funcionaram. Os poderes públicos 

tampouco saíram em auxílio da nova escola feirense, o que inevitavelmente 

acabou deixando o Seminário financeiramente incapacitado. (2013, p. 62) 
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 O fato é que a Dança Moderna e seu apelo cênico estavam entre os cursos ofertados 

mesmo com a aparente debilidade financeira e “negligência” dos órgãos públicos da ditadura. 

Escrevendo sobre o nascimento da Companhia Ballet Stagium, na cidade de São Paulo em 1971, 

Daniela Reis (2005) aponta que a Dança Moderna Brasileira se constitui a partir de uma 

oposição ao ballet clássico, na busca da fundamentação de uma dança pautada na vida “real”. 

Essa moderna forma de dançar no Brasil estaria disposta a transformar a dança em uma arte que 

questionava a ditadura através de denúncias e contestações que usavam o corpo do dançarino 

brasileiro como instrumento para manifestar um nacionalismo engajado no alerta a problemas 

sociais como o racismo, a desigualdade social e a opressão. É o momento em que a dança cênica 

foi utilizada como recurso no teatro e espetáculos musicais em situações nas quais a forte 

censura impedia a execução de certos trechos de textos ou letras de músicas: o que a boca não 

podia falar, o corpo dançante ascendia como arte principal. 

 Algumas hipóteses podem ser levantadas sobre essa presença da Dança Moderna em 

Feira de Santana durante os anos iniciais dos governos militares no Brasil. A falta de notícias 

sobre apresentações de dança e o desaparecimento do termo “dançante” dos anúncios das festas 

e eventos locais no jornal que serviu de fonte para esse estudo sugere que dançar (seja 

profissional ou informalmente) tenha sido uma atividade reprimida e muito bem fiscalizada 

pelos órgãos de censura local, não cabendo ao periódico incentivar o seu consumo, prática e 

divulgação. 

 É também possível ter como horizonte que o engajamento político das bailarinas 

feirenses estivesse alinhado à nova gestão da política brasileira (se é que havia algum tipo de 

engajamento político por parte das mesmas), lembrando sua posição dentro da hierarquia social 

e seu pertencimento a uma elite local. Dessa forma, a Dança Moderna encenada não passaria 

de uma releitura dos passos do Ballet para temas do nosso folclore ou da cultura popular – 

quando muito – como ocorreria, de alguma forma, no Ballet Stagium, como afirma Reis: 

 

a Companhia, mesmo optando por desenvolver uma “dança brasileira”, 

primeiro por meio da temática e segundo pela corporalidade, adotou, como 

técnica base preparatória e treinamento diário de seus bailarinos, o balé. 

Segundo deve-se levar em conta também que o tipo de pesquisa corporal que 

abandona as técnicas acadêmicas não fez parte da totalidade do repertório da 

companhia. (2005, p. 12) 

 

 Outra possibilidade de análise se dá pela transferência de bailarinas feirenses para outros 

ramos artísticos e profissionais como é o caso da Hildete Galeão e da Márcia Brandão Santana. 

Márcia já frequentava as rodas artísticas de Salvador desde muito pequena, fazendo aulas de 

canto, piano e ballet na capital baiana desde a década de 1950. Assim, foi fácil adapta-se quando 



53 
 

 
 

a família resolveu mudar-se para lá. Depois de passagem profissional por Recife, Márcia já era 

uma reconhecida cantora lírica e atriz na cidade do Rio de Janeiro nos anos de 1980. Desde 

1999, é membro do Teatro Municipal carioca exercendo a função de cantora lírica.  

 Já Hildete, segundo Barboni (2017), encerrou as atividades de sua escola em 1963 (ano 

da chegada do prof. Rolf Gelewski para dirigir o Departamento de Dança do Seminário de 

Música em Feira de Santana). Desde então, já casada e com filhas, passou a dar aulas 

particulares de ballet clássico e começou a se dedicar ao teatro local. Recorrendo mais uma vez 

a Daniela Reis que afirma existir uma “tendência teatralizante” na Dança Moderna por exigir 

novos jeitos, representantes de novas temáticas cênicas e propostas corporais, e de novos passos 

que se adequassem a diferentes espaços de apresentação: o palco e o cenário não eram mais 

necessários onde o corpo do dançarino e da dançarina moderna fossem a principal linguagem 

de expressão com o público e a sociedade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 O diálogo com as fontes e os registros deixados pelas bailarinas e bailarinos que 

circularam por Feira de Santana, entre 1950 e 1968, possibilitaram que esse trabalho 

monográfico apresentasse um cenário desse campo artístico, embasado nas concepções da 

dança cênica, para analisar sua evolução e as relações dos feirenses com os forasteiros que 

vieram à cidade para ensinar e divulgar a dança. A partir de centenas de páginas de jornais, 

relatos orais (gravados e transcritos) e fotografias de acervos pessoais criou-se uma narrativa 

historiográfica a partir de recortes de uma memória que se mostrou coletiva e vigorosa. 

 Nesse percurso, constatamos que a formação de uma classe artística intelectual filiada 

aos partidos de esquerda e comprometida com o sonho das reformas de base, prometidas 

durante os anos de uma suposta democracia votante (1945-1964) contou com a presença de 

artistas da dança cênica nos movimentos culturais que entraram em cartaz no Teatro Brasileiro 

de Comédia (TBC), no Teatro Paulista dos Estudantes (TPE) e nas encenações promovidas pela 

UNE Volante em parceria com o Centro Popular de Cultura (CPC), que fizeram temporada nas 

principais instituições de ensino superior do país.  

 Escrever músicas tidas populares, atuar em peças de Bertolt Brecht e nos filmes de 

Glauber Rocha, pintar quadros para dependurá-los nas exposições do Museu de Belas Artes de 

alguma capital brasileira, estas foram as principais atividades artísticas e intelectuais das 

pessoas brasileiras que se arriscaram em denunciar a miséria do povo, as arbitrariedades dos 

governos e desenhar o perfil de um herói nacional idealizado, como uma criatura popular, de 

alma caipira e modos sertanejos, e que negasse os códigos sociais urbanos e capitalistas. Esse 

herói construído pelas artes, filho da cultura popular, podia não ser adepto do ballet clássico, 

mas era praticante de danças populares brasileiras, as quais influenciaram o nascimento da 

dança moderna nacional. 

  Parece evidente que, apesar da Dança Cênica não ter sido apresentada como arte 

principal em muitos espetáculos teatrais, obras de arte e cinema, suas técnicas foram utilizadas 

para melhorar a expressão corporal de atores, como recurso metodológico e estilístico nas artes 

plásticas e, principalmente, como arte que dialogava e transitava no mundo artístico de forma 

sensível e livre. O bailarino Klauss Vianna, por exemplo, coreografou as peças A ópera dos três 

vinténs (1967) e Navalha na Carne (1967). Ele ainda dirigiu desde os primeiros testes de elenco 

as coreografias da aclamada encenação teatral Roda-viva (1968), escrita por Chico Buarque. 

Ensinada em escolas particulares e clubes, a dança cênica foi ganhando seu espaço no mundo 
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das artes e aos poucos a preparação corporal dos atores passou a ter grande importância na 

construção das obras teatrais em si.   

 E Feira de Santana não ficou de fora dessa efervescência dançante. As acrobacias e 

gestos sincronizados das balizas em suas fanfarras, as encenações de dança nos dias festivos 

nas escolas regulares, as matinês e noites para dançar nos clubes sociais e a proliferação de 

escolas de dança cênica, a partir de 1958, posicionam Feira de Santana como uma cidade 

dançante. Com seus bailarinos e bailarinas montando suas próprias escolas de dança, ensinando 

nos clubes e nas escolas regulares, movimentando a cidade com seus projetos criativos e 

buscando especialização na dança cênica em instituições reconhecidas nacionalmente.  

 A bailarina feirense Hildete Galeão se especializou na Escola de Belas Artes de Caxias 

do Sul-RS, destacou-se como baliza nos espetáculos do Colégio Santanópolis, fundou a Escola 

de Bailado Georgina Erismann (1958), além de atuar como coreógrafa e atriz em peças teatrais. 

A chegada do Seminário de Música administrado pela UFBA, em 1962, com aulas de ballet 

clássico, sinalizava o esforço da disseminação de escolas de arte pelo estado da Bahia, 

proporcionando cursos livres com muitos docentes formados no circuito europeu, com o 

objetivo socioeducativo. A substituição das aulas de ballet por dança moderna mostra que 

profissionais da dança cênica na cidade enfrentam as questões que perpassaram a inovação na 

arte de dançar no Brasil, com o apelo por uma dança menos rígida e limitadora, agregando 

outros tipos de corpos e temas a serem encenados, abrindo caminhos para uma dança mais 

popular e permissível a novas influências nacionais. 

 Ao incluir a temática da dança cênica em Feira de Santana na historiografia brasileira, 

este trabalho apresenta os bailarinos e bailarinas, profissionais da dança que atuaram na cidade 

e seus trabalhos nas instituições privadas e públicas que abrigaram a dança como fenômeno 

cultural. Dessa maneira, foi possível compreender que a arte da dança fez parte de um conjunto 

de práticas sociais e culturais que floresceram em diferentes pontos do território nacional, 

inclusive em Feira de Santana, nas quais as lutas por liberdades e a concretização de políticas 

democráticas tiveram múltiplas linguagens artísticas como representante. 

 Na Princesa do Sertão, casas de espetáculos e palcos alternativos para apresentações 

artísticas se expandiram. Não foi suficiente uma agenda com atrações de renome nacional e 

artistas estrangeiros para suprir uma demanda de entretenimento que crescia em proporção aos 

desejos das elites locais em trazer os ares de progresso e de modernidade que pairavam nos 

grandes centros urbanos do Brasil. Nos auditórios das escolas públicas e privadas, nos salões 

nobres dos prédios administrativos, nos clubes sociais, nas sedes das filarmônicas e nas suas 
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exibições pelas praças e ruas, nos bares e cafeterias com espaços exclusivos para dançantes, a 

cidade efetivamente dançava. As fotografias dos acervos pessoais de Hildete Galeão e de 

Márcia Brandão dialogam com as fotos publicadas pela imprensa e revelam mulheres que se 

apropriaram da dança (e de outras formas de arte), destacaram-se no cenário artístico local, e 

puderam, a partir de uma rede nacional de formação de bailarinas profissionais, lançar-se em 

outras praças e se especializarem na dança cênica.  

 Do mesmo modo que as festividades em Feira de Santana passaram a ser 

comercializadas como mercadoria depois que deixaram as ruas e os coretos das praças da 

cidade, podemos acrescentar que, ao incentivar a população a dançar nos diversos eventos 

realizados para sócios e público pagante, a dança cênica foi coroada na Princesa do Sertão 

baiano com adeptas ilustres e profissionais empreendedores que se apropriaram da agenda 

cultural local para ascender aos palcos e empolgar plateias juntamente com os músicos, atores, 

cantores, artistas plásticos e poetas. 
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FONTES 

 

 Acervo do jornal Folha do Norte do Museu Casa do Sertão; 

 Acervo do jornal Gazeta do Povo do Laboratório de História e Memória da Esquerda e 

das Lutas Sociais (LABELU); 

 Acervo do Centro de Documentação e Pesquisa (CEDOC –UEFS); 

 Acervo pessoal de Hildete Galeão dos Santos; 

 Acervo pessoal de Márcia Brandão Santana. 

 Depoimento do Sr. Sinval Galeão dos Santos à Comissão da Verdade (sessão Bahia) 

disponível na plataforma Youtube na página da Comissão Estadual da Verdade Bahia.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Dedicatória para Profa. Hildete Galeão (verso da foto) 

 

 

Anexo B – Foto de Márcia Brandão Santana com fantasia vencedora do baile infantil no FTC (1956) 

 

 


