




Em agosto de 1988 nascia aquela que viria a ser a maior companhia 

profissional de dança folclórica do Brasil e que nos representaria 

mundo afora com uma dança vibrante e de técnica precisa. Walson 

Botelho e Ninho Reis idealizaram o Balé Folclórico da Bahia (BFB) 

que, há 30 anos, difunde o melhor do Brasil para o mundo, ao tempo 

que promove o reencontro do país com as suas origens. 

Desde jovem, o Balé Folclórico é reconhecido pela crí�ca 

especializada nacional e internacional, através de inúmeras matérias 

jornalís�cas que apontam o BFB como umas das mais atuantes e 

importantes companhias de dança do mundo. O reconhecimento vem, 

também, através dos vários prêmios que a companhia recebeu ao 

longo dos seus 30 anos, dentre eles os mais importantes são: o 

Prêmio Fiat, em 1990, como a melhor companhia de dança do país; 

em 1993 o Ministério da Cultura do Brasil concedeu o Prêmio 

Es�mulo, por ter sido a melhor companhia de dança e o melhor 

espetáculo de dança do país. No ano seguinte a  Associação Mundial 

de Crí�cos reconheceu o BFB como a "melhor companhia de dança 

folclórica do mundo" e em 1996, recebeu o Prêmio Mambembão, 

oferecido pelo Ministério da Cultura, como a melhor pesquisa em 

cultura popular e melhor preparação técnica de elenco. 



O Balé Folclórico da Bahia já esteve nos quatro cantos do planeta. A companhia 

já esteve em mais de trezentas cidades e 24 países, incluindo Estados Unidos, 

Itália, Inglaterra, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Nova Zelândia, Austrália, Alemanha, 

França, Holanda, Suíça, México, Chile, Colômbia, Finlândia, Suécia e África do Sul 

e em muitos destes lugares, deixou sua marca e reconhecimento. Somente nos 

Estados Unidos foram mais de 15 turnês passando por 282 cidades. Em 2013 a 

prefeitura de Atlanta, num ato de extremo reconhecimento ao trabalho da 

companhia, proclamou o 1º de novembro como o "Dia do Balé Folclórico da 

Bahia" no calendário oficial da cidade. Do con�nente africano as homenagens 

não são menores: a cidade de Aného, no sudeste do Togo, ba�zou uma de suas 

ruas com o nome da companhia.

O Balé Folclórico da Bahia é no�cia por onde passa: já foi capa dos principais 

jornais e revistas do mundo a exemplo do  The Village Voice, uma das mais 

importantes publicações culturais em Nova York, bem como do The New York 

Times, que publicou em duas páginas uma matéria cuja manchete era  “Jornadas 

Fantás�cas - Quando o Balé Folclórico da Bahia aporta em Nova York é tempo 

de festa”. 

Mas não é somente em terras estrangeiras que está o sucesso do Balé Folclórico 

da Bahia. Em 2012 foi iniciada uma turnê nacional da coreografia “Herança 

Sagrada - A Corte de Oxalá”, que passou pelas cidades de Rio de Janeiro, São 

Paulo, Rio Branco, Palmas, São Luis, Goiânia, Porto Alegre, Novo Hamburgo, 

Curi�ba,  Maceió, Aracaju e Santo Amaro. Esta circulação nacional a�ngiu um o 

público de mais de 10 mil pessoas que pôde, através do Balé Folclórico da Bahia, 

se reconectar com a ancestralidade viva, preservada e  difundida pela companhia. 

Foram dias de teatros lotados e muitos aplausos, do público e da crí�ca. Somente 

em uma cidade, com uma única apresentação, o Balé Folclórico da Bahia gerou, 

de mídia espontânea, mais de R$ 400.0000,00. 

O Balé Folclórico da Bahia tem sede no Teatro Miguel Santana, que fica situado 

no Pelourinho, em Salvador, Bahia. Tamanha precisão técnica é resultado de uma 

ro�na disciplinada de 8 horas de ensaios diários que envolve uma equipe de mais 

de 40 pessoas, entre bailarinos, músicos, técnicos, produtores, administradores. 

O Balé, portanto, gera, além de um riqueza cultural intangível e incalculável, pela 

sua grandeza, uma economia que permite a sustentabilidade de inúmeros 

profissionais bem como aquecimento de outros setores, como hotelaria, 

gastronomia, e comércio. 

Some-se isto ao fato do Balé Folclórico promover a formação de jovens 

bailarinos através do Curso Júnior que viabiliza o ensino da dança a jovens de 

baixa renda. Muitos dos bailarinos, hoje profissionais, vieram destas incubadoras 

e tantos outros já ganharam o mundo e atualmente dançam nos principais palcos 

do planeta. O Balé Folclórico da Bahia, que tão bem transmite a nossa iden�dade 

de matriz, deixa também, seu legado, para outras gerações. 



Para celebrar estes 30 anos, o Balé Folclórico da Bahia 

pretende realizar uma série de ações que envolvem:



Como parte do encerramento do ciclo de ações 

programadas para a celebração dos 30 anos da 

companhia, estão programadas 03 (três) 

apresentações no palco principal do Teatro 

Castro Alves (TCA), nos dias 23 a 25 de 

novembro, onde o público baiano terá a 

oportunidade de assis�r a estreia mundial das 

três novas coreografias, bem como rever 

coreografias de grande sucesso, a exemplo de 

Herança Sagrada - A Corte de Oxalá e Rapsódia 

Brasileira, ambas apresentadas nos mais 

consagrados palcos do mundo e vistas por mais 

de 4 milhões de pessoas.





Nildinha Fonseca, primeira bailarina do Balé Folclórico 

da Bahia,  assina esta nova coreografia que traz 

elementos de matriz africana somados à feminilidade. A 

coreografia engloba diversas linguagens ar�s�cas como 

teatro, dança e música que juntas conduzirão o público 

a um passeio pelo universo feminino que pode ser ao 

mesmo tempo delicado, forte, fér�l, acolhedor, belo, 

sensual, valente e imponente. 

Slim Melo, ex-bailarino da companhia, agora atuando nas 

mais importantes companhias de dança dos Estados 

Unidos, propõe  uma coreografia que remete à sua 

memória emo�va quando morador da Cidade Baixa, em 

Salvador. Slim deseja celebrar a vida, as cores, texturas e 

aromas de sua terra natal, evocando os movimentos de 

rua com sua singularidade, espontaneidade, técnica e 

simplicidade. 

Para a celebração dos 30 anos, o Balé volta a promover 

uma fusão entre clássicos europeus e matriz africana 

ao fundir o Bolero, de Maurice Ravel, aos ritmos 

africanos que dão o tom dos movimentos da 

companhia (a cia montou a coreografia Sagração da 

Primavera, de Stravinsky, nos 20 anos). Quem assina 

esta coreografia é Carlos Durval dos Santos, que, assim 

como os demais, passou pelo Balé Folclórico da Bahia e 

também ganhou o mundo, a par�r desta escola e 

atualmente vive em Nova Iorque como professor e 

coreógrafo da mundialmente conhecida companhia de 

dança The Alvin Ailey Dance Theater, da qual também 

foi bailarino principal por muitos anos.

A fim de celebrar este ciclo, o Balé 

Folclórico da Bahia irá apresentar a 

montagem de um novo espetáculo que 

será o resultado de 03 novas coreografias 

criadas, exclusivamente para este 

momento, por  membros ou egressos da 

companhia, que hoje gozam de pres�gio 

internacional como grandes coreógrafos 

das mais importantes companhias de 

dança do mundo.



Nildinha Fonseca, primeira bailarina do Balé Folclórico 

da Bahia,  assina esta nova coreografia que traz 

elementos de matriz africana somados à feminilidade. A 

coreografia engloba diversas linguagens ar�s�cas como 

teatro, dança e música que juntas conduzirão o público 

a um passeio pelo universo feminino que pode ser ao 

mesmo tempo delicado, forte, fér�l, acolhedor, belo, 

sensual, valente e imponente. 



O Balé Folclórico produziu, além de coreografias 

vibrantes, uma riqueza de imagens através de sua 

esté�ca singular e potente. Anos de uma história  

inspiradora e de sucesso geraram, também, prêmios e 

um rico acervo composto de mais de duas mil peças de 

figurinos e adereços que serão apresentados através de 

uma exposição que acontecerá no foyer do Teatro 

Castro Alves com entrada franca e duração de um mês. 



A exposição apresentará o BALÉ 

FOLCLÓRICO DA BAHIA: sua história, seu 

repertório, as turnês nacionais e 

internacionais, através de fotografias, 

videos, figurinos, adereços, cenografias, 

prêmios, depoimentos dos diversos 

profissionais que têm conexão com o 

Grupo, sejam os seus diretores; os 

professores e bailarinos (de hoje e de 

ontem); os profissionais da dança; os 

cri�cos; os apreciadores e, evidentemente, 

o público em geral.

A exposição, que será abrigada no Foyer do 

Teatro Castro Alves, no mês de setembro, 

será dividida em três eixos:

1º Eixo - Olhar pelo tempo - a história do 

BALÉ FOLCLÓRICO DA BAHIA
Será construida uma linha do tempo desde a criação até o presente momento. Com 

fotografias, textos, materias jornalís�cas e videos variados sobre o BFB.

Também serão realizadas entrevistas, que irão ilustrar a importância do BFB, com a 

gravação de casos marcantes, inusitados e/ou diver�dos. Assim, esses áudios serão 

reproduzidos, em looping, em cápsulas distribuídas pelo Foyer do TCA. Com isso, o 

público poderá ouvir a história de momentos marcantes da história do BFB, de forma 

descontraída e no seu tempo.

2º Eixo – Olhar os movimentos - O repertório do BFB   
Agrupados em módulos de 5 em 5 anos, apresentaremos os espetáculos com peças 

do figurino e adereços originais e representa�vos; TV Plasma com videos e 

depoimentos a�vando a percepção para os conceitos e conteúdos que norteiam o 

grupo. A par�r dos registros audio-visuais dos espetáculos, serão selecionadas 

momentos expressivos, que serão editados e entremeadas com depoimentos 

colhidos de pessoas vitais à realização dos mesmos, que podem ser coreográfos, 

cantores, produtores, dançarinos, “pessoas da área” ou público. 

3º Eixo – Dança dos olhares - interação

 “dançante” com o BFB
Em um telão de tamanho natural, apresentaremos algumas sequência de famosas 

coreografias para que o público seja convidado a interagir, dançando no local.

Neste eixo, teremos o destaque para a música dos espetáculos.

4º Eixo – Olhar de Ar�sta
Diversos ar�stas de diferentes linguagens serão convidados a realizar trabalhos 

inspirados no BFB. O BALÉ FOLCLÓRICO DA BAHIA traduzido em pintura, 

escultura, fotografia, instalação, etc



Os profissionais do Balé Folclórico da Bahia 

desenvolveram uma metodologia para a formação de seus 

alunos,  bailarinos e músicos, que tornou-se referência na 

área da dança em todo o mundo. O BFB quer oferecer aos 

jovens de diversas comunidades de baixa renda de 

Salvador e região metropolitana, durante 15 dias de aulas 

intensivas, a oportunidade desses jovens desenvolverem 

suas ap�dões ar�s�cas e vivenciarem a experiência do 

convívio com as mais variadas técnicas de dança e música 

aplicadas aos profissionais do Balé Folclórico. O resultado 

destas oficinas poderá ser mostrado, posteriormente, num 

espetáculo a ser apresentado no Teatro Miguel Santana, 

sede da companhia. 

Em seguida às três apresentações que irão ocorrer no 

TCA nos dias 23 a 25/11, será apresentado um 

espetáculo exclusivo e gratuito para os alunos da rede 

pública de ensino, no dia 26 de novembro, às 10:00 

horas, no TCA. Este projeto que contará com uma 

parceria com a Secretaria de Educação do Estado da 

Bahia, possibilitará a mais de 1500 alunos de escolas 

públicas de Salvador a oportunidade de assis�r o 

mesmo espetáculo inédito, criado para as 

comemorações dos 30 anos da companhia, contribuindo 

para inclusão social desses jovens e formação de plateia.







· Inserção da logomarca do PATROCINADOR em todas as peças gráficas produzidas pelo projeto;

· Citação, na condição de PATROCINADOR em todas as entrevistas concedidas para a divulgação do projeto;

· Citação, na condição de PATROCINADOR em locução que antecede todas as apresentações do projeto;

· Cessão de uma página do programa do espetáculo para texto ins�tucional na condição de PATROCINADOR;

· Exibição de vídeo ins�tucional do PATROCINADOR antes do inicio de cada uma das apresentações;

· Cessão de 20% dos ingressos disponibilizados à produção* ao PATROCINADOR

· Visita ao camarim para até 08 pessoa da empresa;

·  Inserção da logomarca em todas as peças gráficas produzidas pelo projeto na condição de COPATROCINADOR;

·  Citação, na condição de COPATROCINADOR em todas as entrevistas concedidas para a divulgação do projeto;

·  Citação, na condição de COPATROCINADOR em locução que antecede todas as apresentações do projeto;

·  Cessão de meia página do programa do espetáculo para texto ins�tucional na condição de PATROCINADOR;

·  Citação em vídeo ins�tucional do PROJETO antes do inicio de cada uma das apresentações;

·  Cessão de 10% dos ingressos disponibilizados à produção* ao PATROCINADOR

·  Visita ao camarim para até 04 pessoa da empresa;

· Inserção da logomarca do APOIADOR em todas as peças gráficas produzidas pelo projeto

·C itação, na condição de APOIADOR em locução que antecede todas as apresentações do projeto;

·C itação em vídeo ins�tucional do PROJETO antes do inicio de cada uma das apresentações;

·C essão de 5% dos ingressos disponibilizados à produção* ao APOIADOR

Convites des�nados à produção referem-se à cota de convites 

cedidos pelo Teatro Castro Alves à produção do Balé Folclórico da Bahia, 

na locação da pauta. à produção* ao APOIADOR

O Balé Folclórico da Bahia, ao longo dos seus 30 anos foi responsável pela formação de inúmeros 

bailarinos, músicos e técnicos e iniciou a formação ar�s�ca de muitos jovens e crianças que 

�veram seu primeiro contato com a arte através do Curso Júnior da companhia. Para celebrar 

estes 30 anos de conquistas, propomos em contrapar�da social, ações que incen�vem a 

mul�plicação da arte  entre os jovens baianos.

Oficinas ar�s�cas para comunidades de Salvador e Área Metropolitana 
10 comunidades periféricas de Salvador  e região metropolitana serão atendidas com oficinas 

ar�s�cas para jovens. As oficinas acontecerão durante 01 mês em cada comunidade, 03 vezes por 

semana, perfazendo um total de 240 horas para até 300 jovens.  Serão oferecidas oficinas de 

dança afro, capoeira e percussão ministradas pelos profissionais mais graduados do Balé Folclórico 

da Bahia. O conhecimento adquirido sendo compar�lhado e mul�plicado numa rede de saberes e 

experiencias. 

As localidades atendidas serão Salvador (Cidade Baixa, Cajazeiras, Plataforma, Pelourinho) e 

Região Metropolitana (Camaçari, Dias D´Avila, Candeias) e estas  ações acontecerão em parceria 

com organizações sem fins lucra�vos, prefeituras e órgãos públicos (escolas estaduais e 

municipais) que receberão as oficinas gratuitamente e intermediarão as inscrições 

gratuitas para os beneficiados, bem como local para a realização das a�vidades. 

Apresentação exclusiva para jovens da rede pública de ensino 

e par�cipantes de programas sociais.
No sen�do de formar plateias e democra�zar o acesso, o Balé Folclórico da Bahia 

realizará uma apresentação exclusiva para até 1.500 jovens da rede publica de ensino 

e par�cipante de programas sociais.  O acesso será feito através de mediação cultural 

de forma que os jovens tenham conhecimento pleno do espetáculo que estão 

assis�ndo e ao final tenham acesso também a uma conversa com diretor e elenco para 

a compreensão dos significados e processos técnicos de construção das coreografias.

Total de ações do projeto:
- 04 dias de apresentação (03 para o público geral e 01 exclusiva 

para jovens da rede pública de ensino)

- 30 dias de exposição fotográfica

- 12 dias de oficinas ar�s�cas (3 vezes por semana durante 1 mês)














