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Outros olhares para o ensino do ballet clássico 
 
 
Resumo 
 
As aulas de ballet geralmente estão pautadas na reprodução de modelos, na imposição de um 

padrão técnico vinculando à técnica pela técnica, na qual, uma auto-imagem é construída 

pelo bailarino/aluno a partir da moldagem física – que é externa a sua própria pessoa - e a 

cada dia ele a assume como sendo sua, sem questioná-la. Este artigo trata de uma 
abordagem, assim como, uma reflexão em relação às conseqüências da adoção dos métodos 

herdados tradicionais de ensino do ballet clássico para bailarinos/alunos e profissionais da 

dança e para o próprio processo de criação metodológica e desenvolvimento artístico. 

Apresenta e analisa metodologias não-tradicionais de ensino da dança, caracterizadas pela 

maior consciência do potencial individual do bailarino/aluno, e os resultados obtidos quando 

comparado ao sistema tradicional de ensino do ballet. As observações e conclusões que 

apresenta o artigo baseiam-se na experiência e vivência de uma profissional da dança que 

transitou e percorreu um longo caminho artístico em comunhão com a docência, que a 

levaram a desenvolver uma proposta de trabalho que visa contribuir para um ensino mais 

consciente e inclusivo da dança. 

 
 
 
Palavras-chave: dança, ballet, educação, formação, metodologia.  
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Introdução 

 

 

Este artigo tem como objetivo levantar algumas reflexões no que tange o ensino do 

ballet clássico. Refletir a possibilidade de aplicar uma metodologia pautada em um trabalho 

individualizado e mais consciente, utilizando como fio condutor a experiência como bailarina, 

minha formação em dança incluindo áreas afins, a capacidade de observação, adaptação e 

reestruturação das aulas ministradas sempre que necessário. De certa forma, a minha trajetória 

pela dança clássica, pela dança moderna, pelo contemporâneo e a oportunidade de dançar em 

companhias aqui no Brasil: na Quasar Cia de Dança (Goiânia), no Grupo Ismael Guiser (SP), 

Balé da Cidade de São Paulo, assim como no exterior: Altenburg-Gera Theater GmbH (Gera-

Alemanha) e Schleswig-Holsteinisches Landestheater (Flensburg–Alemanha), influenciaram 

este olhar que tenho hoje, por esta arte. Foram os fatos ocorridos no percurso de minha 

carreira que me fizeram amadurecer e enxergar a necessidade de reelaborar determinados 

conceitos e posturas perante meus alunos, os professores que atuam nesta área e todos aqueles 

que estão dispostos a se comunicar por meio desta arte. 

 

A Formação em Dança 

 

Iniciou-se aos seis anos de idade, na primeira escola registrada em Goiânia para o 

ensino da dança em 1974, o MUSIKA - Centro de Estudos. Devido à grande procura por esta 

atividade e a necessidade de aumentar o quadro de professores na escola, foi feito um contato 

com a professora Dalal Achar, introdutora e representante do método da Royal Academy of 

Dancing no Brasil (R.A.D.), que estudou em Paris e foi por várias vezes diretora do Teatro 

Municipal do Rio de Janeiro. Por meio deste contato, Heulewen Price, professora e 

examinadora formada pela R.A.D. na Inglaterra, foi enviada para a escola.  

O MUSIKA possuía uma filosofia voltada para a profissionalização de bailarinos. 

Este fato fez com que a professora Heulewen Price, durante meus 11 anos de formação, 

garantisse que todas as formalidades do cronograma proposto pela escola fossem cumpridas, 

ou seja, eram feitos os exames da Royal, assim como incentivada a participação no Corpo de 

Baile Estudante do MUSIKA. Por ser considerada uma criança que preenchia a maioria dos 

quesitos para o ballet clássico: magra, boa flexibilidade, pernas longas, boa musicalidade, 
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facilidade de assimilar os movimentos e principalmente, notas elevadas nos exames da Royal, 

fazia com que fosse muito bem quista. 

Com o retorno de Miss Price1 para Inglaterra, a possibilidade de finalização da 

graduação do Advanced, uma prova referente ao nível avançado da R.A.D. que possibilitava o 

bailarino posteriormente, ingressar em uma companhia profissional de dança, só foi possível 

com a conquista de uma bolsa de estudos em 1985, na Busch Davies Schools2 - Inglaterra. A 

Busch Davies Schools oferecia aulas importantes na formação consistente e variada de um 

bailarino: pas de deux3, variações, aulas de canto, teatro, o método Benesh desenvolvido para 

notações de aulas de ballet e coreografias, além das aulas normais de ballet clássico e trabalho 

de ponta.  

Ao término do ano letivo 1986, foi pleiteada outra bolsa de estudos na escola 

chamada Hammond Schoo 4, que se localizava no norte da Inglaterra em uma cidade chamada 

Chester. Não obstante já ter concluído o exame de Advanced o que, no Brasil, visto pelos 

olhos da R.A.D., já capacitava a bailarina a se tornar uma professora, o investimento de Miss 

Price era direcionado para minha carreira como bailarina.  

Foi nesta escola que minha visão em relação ao ballet clássico mudou, pois 

trabalhava esta atividade de maneira diferenciada, além de possuirem outra filosofia de 

formação para seus bailarinos. Primeiramente, quase todos os professores de ballet clássico já 

haviam dançado profissionalmente – fato que refletia diretamente na maneira de conduzir 

metodologicamente suas aulas: o potencial de cada bailarino era explorado individualmente e, 

também no que diz respeito ao trato com o corpo e respeito para com o bailarino/aluno.  

Esta escola de dança investia na importância de um bailarino possuir uma 

formação mais profunda e consciente. A escola além das aulas de ballet clássico, aulas de 

ponta, pax de deux, variações, jazz, moderno, sapateado, contemporâneo e canto, 

complementava sua formação com aulas de anatomia e história da dança. Por demonstrar 

interesse em aprender a arte de ministrar aulas de ballet, Miss Anthony, examinadora do 

R.A.D. e diretora da Hammond School em 1986, permitiu que eu participasse do curso para 

Teaching Theory - Teoria do Ensino voltado para crianças, módulo pertencendo ao curso 

direcionado para a formação de professores que a escola também oferecia. Aliada a teoria, as 
                                                 
1 Senhorita Price era a forma Européia que os alunos e integrantes da escola se dirigiam à professora. 
2 Situada na cidade de East Grinstead, a escola leva o sobrenome de seus fundadores e é uma das filiais da Royal 
Academy of Dancing. 
3 Coreografia executada por um casal de bailarinos. Nomeclatura utilizada especificamente para os ballets de 
repertório. 
4Também filiada à Royal Academy of Dancing. A escola destina-se à formação de profissionais da dança e 
também, por meio do método do Imperial Society of Teaching of Dancing (I.S.T.D.), investe na formação de 
professores nesta área. 
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futuras professoras também aprendiam como observar e prevenir as lesões no corpo das 

crianças envolvidas nas aulas de ballet. Era feito um estudo detalhado de como as lesões 

ocorriam, que tratamento deveria ser aplicado e como preveni-las.  

O curso de ballet clássico nesta escola se estendeu para a graduação como 

bailarina de um outro método chamado I.S.T.D. - Imperial Society of Teaching of Dancing. 

Com esta graduação foi possível perceber e compreender o quão importante é saber a 

nomenclatura dos passos, assim como saber o andamento da música relacionada a cada 

exercício, pois partindo da teoria de que cada passo possui sua própria dinâmica de 

movimento, é imprescindível executá-lo no tempo correto. 

A Hammond School foi, dentre as escolas que estudei, a que mais se preocupava 

em desenvolver uma relação mais próxima e individualizada com o bailarino. Esta boa 

formação e concepção de ensino alteraram e influenciaram minha visão por esta arte. Esta 

nova concepção de dança, o que compõe este conhecimento, assim como tudo que envolve o 

seu ensino/aprendizagem foi fundamental durante minha carreira como bailarina, integrando 

posteriormente, minha prática de ensino.     

 

I – Constatando Lacunas  
 

A realidade com que me deparei em relação à docência assim que encerrei minha 

carreira como bailarina e retornei ao Brasil, após ter dançando profissionalmente por 18 anos 

e sendo que os últimos nove anos foram dançados na Alemanha, levou-me a refletir sobre um 

outro olhar para o ensino do ballet clássico e desejar desenvolver uma outra metodologia de 

ensino em relação a esta arte.  

Não obstante ter a dança como prioridade, o interesse pela docência foi despertado 

desde a adolescência, quando houve um convite da professora Heulewen Price para auxiliar 

suas aulas de ballet com crianças. Durante as aulas tudo era esclarecido minuciosamente, 

desde o tempo musical, dinâmicas dos passos, conteúdo a ser ministrado, um pouco de 

psicologia para lidar com as crianças, enfim, fatores que influenciavam a aplicação de uma 

boa aula. Miss Price deixava muito clara a preocupação, o cuidado em relação ao físico dos 

alunos, a postura que um professor deveria assumir perante estes, assim como, a preocupação 

de desenvolver o prazer pela dança. 

A partir do momento em que a minha dedicação se deu exclusivamente em função 

da docência, percebi que a tendência do ensino da dança clássica no Estado de Goiás estava 

mais ligada ao estímulo do aprimoramento da técnica e separado do saber artístico. Sampaio 
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(2000) diz que necessitamos de um trabalho consciente sobre os princípios básicos do fazer 

artístico, assim como necessitamos conhecer a diversidade que se tornou o ofício. 

Apesar de toda uma evolução ter acontecido na dança desde o século XVII até os 

dias de hoje, na qual o ballet sofreu sucessos e decadências, ainda algumas das escolas de 

nosso Estado e muitos de nós professores, têm uma visão do balé como uma arte totalmente 

presa ao passado, reproduzindo, com fidelidade, conceitos de épocas em que os espetáculos 

foram criados ou em que foram pensados (SAMPAIO, 2000). 

Esta arte, por ser fruto de uma formação tradicionalista em dança, faz com que 

professores repetissem as formas como aprenderam, ocorrendo na maioria das vezes, sem 

maiores reflexões no que tange a sensibilidade, possíveis implicações físicas e psicológicas do 

bailarino/aluno atuante nesta prática 

 

“... é nessa forma pioneira de dança, que os bailarinos se tornam inflexíveis, 
assexuados, insensíveis a qualquer coisa diferente ao que lhes é determinado, 
treinamento que me parece ter apenas o intuito de não macular o errôneo ideal de 
classicismo de alguns de nós que estão definitivamente ligados ao passado, a uma 
tradição que aprisiona e limita, e que nada tem a ver com nosso processo cultural” 
(SAMPAIO, 2000, p.268) 

 

A dança clássica chegou ao Brasil por meio de pessoas vindas de outros países que 

haviam aprendido esta arte em sua terra natal. Artistas profissionais que vieram introduzir a 

dança no Brasil, tais como: Maria Olenewa, Tatiana Leskova, Feodorova, dentre outros, nos 

ensinaram a dançar como na Europa, onde segundo Sampaio (2000) a dança é ensinada em 

grandes teatros de Ópera e onde escolas especializadas ensinam os seus próprios métodos. Ou 

seja, estes profissionais tratavam a dança como profissão. 

Esta dança chegou ao Brasil e foi aplicada de forma generalizada a todas as 

crianças. Interessante ressaltar que na Europa as escolas em sua grande maioria pertencem ao 

município e algumas já estão vinculadas às grandes companhias como por exemplo na 

Alemanha: Sächsische Staatsoper Dresden5, Staatstheater Stuttgart/Stuttgarter Ballett6, 

Hamburg Ballett
7, dentre outras. Estas escolas servem como ponte para as grandes 

companhias e têm como objetivo principal a preparação de futuros bailarinos que tenham 

                                                 
5 No Teatro da cidade de Dresden na Saxônia foram estreiadas várias Óperas do compositor Richard Wagner e a 
escola responsável em fazer esta ponte com o teatro é a Palucca Schule Dresden. 
6 Teatro Municipal de Stuttgart - foi dirigida pelo sul-africano John Cranko, tendo como 1º bailarina, a brasileira 
Márcia Haydée que assumiu a companhia após a sua morte. Em sua homenagem, foi fundada a John Cranko 
Ballet School, uma das escolas mais prestigiadas na Alemanha. 
7 Ballet de Hamburgo é dirigida por um dos coreógrafos mais aclamados mundialmente - John Niemayer. 
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condições de seguir uma carreira profissional e estes possam integrar à companhia oficial à 

qual a escola está vinculada.  

As escolas particulares, por sua vez, são as que mais trabalham com 

alunos/bailarinos “não selecionados”, disseminando esta arte para as pessoas que por ela se 

interessam.   

Dentre os métodos originados da Europa, o método da R.A.D. na década de 1960, 

segundo Aquino (2001), foi um novo viés de preparação de profissionais de dança que se 

instalou no Brasil. Este método, criado na Inglaterra, demonstrou ser eficaz na formação de 

professores, por desenvolver e dividir seu conteúdo denominado Syllabus, de acordo com a 

faixa etária e fase de desenvolvimento do aluno envolvido. Este método trabalha respeitando a 

individualidade e criatividade do aluno, assim como o desenvolvimento muscular dos 

mesmos. Envolve noções de anatomia, música e constrói progressivamente a técnica do 

bailarino sem que ocorra um acúmulo de informação possibilitando desta forma, uma melhor 

assimilação, entendimento e reprodução do conteúdo aplicado. Este método possui toda 

nomenclatura catalogada, e possui uma preocupação especial no que tange a elaboração das 

aulas e o físico do aluno. O método da R.A.D. formou um número significante de professores 

que atuam nesta área nos dias de hoje.  

Observa-se que o ballet clássico tende a ser visto por muitos de nossos professores, 

como uma enorme variedade de movimentos codificados, com uma estética única. Os 

bailarinos devem se encaixar a um determinado estereótipo: alto, longilíneo, pernas bem 

torneadas, grande amplitude de rotação externa de quadril, boa flexibilidade na articulação do 

tornozelo e dorso do pé. Eles também devem possuir determinado padrão técnico, pois tem 

que ser capazes de suprir as necessidades do espetáculo a ser montado ou em vigor, em um 

menor espaço de tempo possível. É neste perfil de trabalho que as companhias brasileiras, 

assim como as européias se encaixam. 

Constatei que este pensamento é muito comum e disseminado em algumas escolas 

no Estado de Goiás. Porém, pude observar ao longo de minha carreira que esta linha de 

pensamento também se estende para outros Estados do Brasil.  

 
1.1. A Docência  
 

Percebe-se no Brasil, que no ballet a falta do desenvolvimento de um método 

próprio capaz de acolher os inúmeros tipos de biótipos brasileiros existentes faz com que 

alunos sejam recusados por não ter o físico perfeito para os métodos russos, franceses, 
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cubanos, ingleses que importamos. Este fato impossibilita alunos a continuarem no espaço da 

dança como bailarinos, fazendo com que estes encarem a docência como uma possibilidade 

de não se desligarem desta atividade. 

 
A docência em dança é encarada como uma possibilidade de continuar no espaço 
da dança. Geralmente as alunas mais velhas da turma, impossibilitadas de dançar, 
seja pela idade, por alguma lesão que limite seus movimentos, pela falta de 
oportunidades de seguir carreira como bailarina, ou por necessidade financeira 
caem nas escolas sem nenhum preparo e consciência da responsabilidade de um 
professor (FERREIRA, 2006, p.34).  

 

Percebe-se que este fato gera uma enorme frustração por parte destes professores, 

que descontentes e excluídos de uma carreira artística, optam por ministrar aulas de ballet. 

Normalmente estes professores não possuem uma formação específica na área, resultando 

assim, aulas de ballet pautadas na reprodução de modelos, na imposição de um padrão técnico 

vinculando à técnica pela técnica. Estes tendem a tratar com indiferença alguns alunos, 

dividindo-os segundo seus biótipos e talentos. A metodologia utilizada se baseia na repetição 

dos passos, na mecanização dos movimentos e nada é realmente pensado, refletido, 

questionado e nem discutido: 

 
A formação de professores de dança no Brasil sempre passou por conturbações, 
sejam eles interesses políticos, status ou educação da elite. Esse processo formou 
na população que assiste e em grande parte dos professores que ministram as aulas, 
uma idéia de balé baseada na reprodução de modelos, na formação extremamente 
técnica e superficial (FERREIRA, 2006, p.34).  

 

Esta situação de transição direta de aluno para professor, pela necessidade do 

aluno se transformar em professor, sem que este tenha a oportunidade de se preparar para tal 

função, faz com que este automaticamente se dedique e se concentre em aulas a serem 

ministradas, estas geralmente para que gerem algum retorno financeiro. Com isto, estas vêm 

acumuladas em números consideráveis de horas/aula sobrecarregando, assim, este iniciante 

professor. Porém, estas aulas serão “ministradas”, sem o mínimo de estudo sistematizado que 

esta atividade necessita. O fato relacionado à quantidade de horas/aula impede o professor, na 

maioria das vezes, de continuar sua própria formação. 

Este professor para de se relacionar diretamente com o seu corpo, para de 

experimentar movimentos, perde o contato com o desafio de procurar soluções para 

determinados problemas que normalmente, em uma aula de ballet estão ali presentes. Se faz 

necessário que o professor desenvolva uma ampla experiência artística anteriormente à sua 

prática de ensinar, pois o distanciamento da vivência pessoal deste professor em relação a 
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dança, influencia diretamente na maneira deste ministrar o conteúdo de suas aulas de ballet, 

assim como, na maneira com que este se retrata ao bailarino/aluno. Segundo Ferreira (2006), a 

deficiência de formação destes profissionais faz com que estes reproduzam o mesmo modelo 

de aula dos professores que lhe ministravam as aulas, sem nenhum conhecimento além do que 

lhes foi passado: 

 
A estrutura da aula balé é comum às tendências positivista e tecnicista: apresenta 
um caráter higienista, asséptico, onde o aluno deve estar com um cabelo impecável, 
uniformizado, sempre aposto para as ordens. A ele cabe apenas executar 
seqüências, sem queixa de dor, cansaço, sem interrupções ou questionamentos do 
porquê de cada movimento, mantendo sempre um leve sorriso; a melhor aluna é a 
que consegue colocar a perna mais alta e/ou dar mais piruetas alimentando 
comparações físicas, inveja, hierarquia entre alunos, tornando a sala um campo de 
concentração onde todos competem contra todos tornando as aulas superficiais e 
hipnóticas (FERREIRA, 2006, p.42). 

 

Percebe-se que esta estrutura de aula de ballet ainda é muito comum e cultivada 

neste ambiente da dança, mais especificamente, a sala de aula. A relação ego-bailarino/aluno 

é extremamente valorizada e incentivada gerando um ambiente de trabalho inadequado e 

improdutivo, pois o bailarino/aluno se fecha em um mundo completamente isolado, no qual 

ele tem olhos somente para si. Este isolamento incentiva posturas de mesquinhez e 

incapacidade de compartilhar, conviver e respeitar os colegas do grupo, fazendo com que o 

trabalho proposto se torne mais árduo, maçante. Assim, há uma perda da oportunidade de 

desenvolvimento de um trabalho mais artístico, harmônico e prazeroso para quem o realiza. 

Os professores por sua vez, cúmplices desta situação, se acomodam e não se 

sentem ameaçados com os possíveis questionamentos por parte dos alunos, os quais não se 

sentem capazes de responder. Sampaio (2000) diz que precisamos, ainda, muitas vezes, 

superar a nós mesmos quando temos que oferecer a nossos alunos aquilo que não tivemos em 

nossa formação.  

Infelizmente, nota-se que alguns professores gabaritados geralmente reproduzem 

conceitos tradicionalistas e com uma idéia de ballet baseada na reprodução de modelos. 

Observa-se também que os cursos ministrados por estes professores gabaritados não são 

direcionados para uma reflexão da prática pedagógica e do papel do professor como agente 

formador e conscientizador de bailarinos/alunos capazes de vivenciar, interpretar e discutir a 

dança como um todo (FERREIRA, 2006). 
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1.2. Será Falta de Criatividade? 
 

Atualmente, percebe-se que a estrutura das aulas de ballet é pautada pelas 

repetições exaustivas de um vocabulário pré – determinado sem muita preocupação do 

porquê, para quê e por onde devem ser estes movimentos conduzidos. A falta de um 

conhecimento mais aprofundado gera, conseqüentemente, a falta de criatividade por parte do 

professor e faz com que as aulas se tornem maçantes e repetitivas, desestimulando, muitas 

vezes, o bailarino/aluno.  

Percebe-se que alguns professores ainda se sentem no direito de exercer seu 

autoritarismo para alcançar seus objetivos. Este tipo de comportamento nos remete a gerações 

que foram formadas muito antes da nossa. Por exemplo, a formação de Klauss Vianna, que 

tinha como professor Carlos Leite, ex-aluno de Olenewa. Vianna (1990) dizia que as aulas do 

professor Carlos Leite não eram exatamente um primor de respeito humano ou artístico: eram 

brutais, com ensinamentos que chegavam aos alunos através de xingamentos e varadas.  

 
Sempre discordei da forma pela qual a técnica clássica chega aos bailarinos, no 
Brasil. (...) A questão é essa: o professor de balé é limitado, em geral frustrado por 
ser obrigado a parar de dançar cedo e assim incapaz de dar amor, atenção e 
incentivo aos alunos. O professor deveria ser sempre um artista mais velho, mais 
sábio, com mais vivência, e que tivesse condições de criar um clima de 
compreensão na sala de aula (VIANNA, 1990, p.24). 

 

É interessante e assustador observar que o tempo passa, transformações acontecem 

e este tipo de comportamento, 20 anos mais tarde, ainda predomina no meio da dança. Sem 

sombra de dúvida, um professor consciente sabe que para que os objetivos traçados por ele 

sejam alcançados não é preciso exercer o autoritarismo. Ao contrário, isto traduz a meu ver, 

incapacidade; insegurança; falta de capacitação; falta de respeito e ética, para com os 

bailarinos/alunos. 

Segundo Wosien (2006), para que um trabalho seja desenvolvido com sucesso e os 

objetivos alcançados, é nescessária uma convergência feliz de uma série de diversos fatores: 

amor à causa, saúde, resistência, necessidade de movimento dentre outras capacidades e dons. 

A tendência cristalizada do ensino da dança clássica dificulta a formação de um 

espaço capaz de proporcionar experiências prazerosas, formação e conscientização do próprio 

corpo, ou seja, um lugar que o aluno não seja desrespeitado, desmerecido como pessoa. 

Espaços que permitam a aceitação frente ao grupo, espontaneidade, a criação de idéias, a 

vivência de emoções positivas, além de gerarem segurança e estimular questões importantes, 

como a individualidade e experiência de cada um. 
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A conscientização de que cada pessoa traz para dentro da sala de aula sua história 

faz com que o professor necessite de uma maior habilidade e capacidade de se organizar e 

utilizar todas estas experiências em prol de um trabalho produtivo, criativo e consciente. Não 

exclui-se com este pensamento, a necessidade do bailarino/aluno atingir um determinado 

nível técnico, pois a técnica deve existir, mas necessita ser transmitida de uma forma 

consciente sem sacrificar o bailarino/aluno. Segundo Costa e Schwartz (2008), a técnica é 

importante para a prevenção de lesões, qualidade da execução e estética dos movimentos, mas 

vale ressaltar que o corpo que dança envolve emoções, sentimentos, desejos, fantasias e 

experiências, entre outros. 

 
1.3. Corpo é Visto como Objeto  
 

O ballet clássico possui uma ligação muito estreita com a imagem do 

bailarino/aluno. Esse estilo de dança codificado, pré-formatado, criou um padrão de corpo 

dito ideal, uma estética única para quem o pratica. Os bailarinos/alunos influenciados por este 

padrão estético, buscam frequentemente, na esperança de poderem se aproximarem ao 

máximo deste padrão, uma forma física muitas vezes irreal e incompatível com a sua natureza 

de cada um:  

 
A fragmentação do corpo freqüentemente é apresentada no bailarino como uma 
conseqüência da sua própria formação. A aquisição de habilidades físicas está 
centrada no seu anseio em dar uma resposta ao modelo que lhe é proposto. Uma 
auto-imagem é construída pelo bailarino a partir da moldagem física – que é 
externa a sua própria pessoa - e a cada dia ele a assume como sendo sua, sem 
questioná-la. O bailarino rejeita o seu próprio corpo para dar espaço ao que é 
idealizado. A insatisfação e o vazio, decorrentes de tal empreendimento, são 
compensados pela segurança que este caminho oferece, pois à medida que o 
bailarino obedece às instruções de comando, direcionados pelo modelo, ele alcança 
a esperada resposta que é aceita socialmente... a história e os sentidos mais 
profundos da pessoa do bailarino devem estar ausentes porque interferem no 
equilíbrio das formas perfeitas... A questão não é refutar as técnicas e as linguagens 
oficializadas, mas reavaliar a sua imperativa utilização em detrimento dos demais 
aspectos do corpo (RODRIGUES apud BITTAR, 2004, p. 11). 

 

Percebe-se ainda que o ensino tradicional da dança clássica traz em sua história um 

lado um tanto desumanizador. Muitos de nossos professores compartilham uma filosofia 

oriunda das tradições ocidentais que discutem o corpo na dança por meio de seu tamanho, sua 

forma, sua técnica, sua flexibilidade. Este corpo é transformado e considerado um objeto 

biológico e fisiológico, desprovido de emoções e sentimentos. Para este corpo é projetado 

somente a tão almejada e inatingível “perfeição”.  
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Deve-se compreender o corpo em sua totalidade, ou seja, um corpo que se move, 

que sente, pensa, age e interage com os outros e com o ambiente em que está inserido. 

Compreender que este corpo carrega consigo suas experiências e manifesta sua 

individualidade por meio de seus movimentos.  

A impossibilidade de o corpo ser visto como sujeito, aquele corpo que segundo 

Shapiro (1991) guarda memória da vida de uma pessoa, que define a identidade racial de 

alguém, sua existência com base nas diferenças de gênero, sua base histórica e cultural. Na 

realidade, a própria materialidade da existência pode estar relacionada com a pouca 

preocupação com a qualidade ou com a consciência do processo educativo. Isto acontece nas 

Universidades, assim como nas escolas que disseminam esta arte. Susan Stinson (1985) faz o 

seguinte comentário a respeito da Universidade: 

 
Havia professores que acreditavam que a prática das artes era prerrogativa de uma 
elite talentosa apenas, e desconsiderava o direito de todas as outras pessoas, 
depreciando suas tentativas. Havia alunos de dança que morriam da fome para 
moldar seus corpos de acordo com uma visão estreita da beleza do corpo humano, 
ou cujos corpos ficavam permanentemente prejudicados por instrução inadequada 
ou por excesso de uso (STINSON, 1985, p.24). 

 

Percebe-se que a falta de um contato mais profundo em relação ao movimento, a 

falta de autoconhecimento, assim como o conhecimento necessário específico nesta área e a 

ausência da oportunidade de procurar e também descobrir soluções possíveis e adequadas 

para determinadas situações nos movimentos, para os movimentos, podem ser alguns dos 

fatores que influenciam esta falta de criatividade por parte dos professores. Esta lacuna 

existente na formação dos professores, reflete diretamente no processo educativo escolhido, 

no qual o principal objetivo se torna a aquisição de habilidades físicas. 

 
1.4. Exageros e Lesões 
 

Ao consideramos o corpo de um bailarino/aluno um objeto, caímos na 

repetitividade dos movimentos, provocando nestes as tão indesejadas lesões. A lesão no 

bailarino/aluno faz com que sua auto-estima diminua, prejudicando o processo de cura. Gera 

também uma ansiedade que faz com que ele não respeite este período tão necessário para o 

corpo, antecipando quase sempre, seu retorno à sala de aula, muitas vezes por pressão do 

professor que concentra seu pensamento somente na obtenção de um produto final. E mais 

uma vez enxerga este indivíduo como sendo um objeto. Este tipo de comportamento 
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acarretará com certeza futuras e indesejadas lesões, prejudicando assim, sua 

carreira/atividade:  

 
Uma das causas de lesões na dança vem exatamente da falta de técnica adequada, 
leia-se, falta de educação sensorial e consciência adequadas, principalmente no caso 
do balé clássico. O aparecimento de lesões por movimento repetitivo, ou overuse, e 
a queda da qualidade da performance, são temidas conseqüências. São tendinites, 
estiramentos, fraturas por estresse, síndrome de pinçamento, artroses e sub-
luxações, que afastam o bailarino de suas atividades (BITTAR, 2004, p.54). 

 

Faz-se necessário que o professor se aproprie de um farto conhecimento, tanto 

prático quanto teórico, para que possa transmitir por variadas formas, o conteúdo proposto. 

Caso contrário, a deficiência do professor em relação à conscientização corporal do aluno, 

assim como a falta de informação precisa, importante, fundamental e necessária para a 

execução deste vocabulário causará inevitavelmente as indesejadas lesões. Segundo Bittar 

(1997), sem o conhecimento do próprio corpo, o bailarino adormecido fica vulnerável às 

lesões, à baixa estima, e às manipulações autoritárias. 

Determinado tipo de lesão no bailarino como uma lesão crônica que segundo 

Kiran (2007) é causada por razões de práticas não fundamentadas nas leis biomecânicas que 

regem nosso corpo humano, ou como desgastes nas articulações, rompimentos de ligamentos, 

hérnias de disco, dentre outras, infelizmente acompanharão este indivíduo para o resto de sua 

vida. O pensamento de que “isto é normal em um bailarino” ou “faz parte da 

profissão/atividade”, deixa claro o olhar que alguns professores lançam sobre seus 

bailarinos/alunos. Estes são transformados em mera mercadoria, um objeto que reproduz sem 

restrições. O que seus professores atribuem como sendo Arte, mas que na verdade se resume 

apenas em executar perfeitamente passos codificados com o propósito de concorrer em 

festivais nacionais e internacionais. E ainda a “quase” obrigação de ser classificado com o 

primeiro lugar, transformando a ARTE em mera mercadoria e status e assim fomentando os 

interesses particulares dos estabelecimentos envolvidos.   

 
II- Preenchendo Lacunas 
 

Ao retornar a Goiânia, logo após os últimos 9 anos de profissão dançados 

praticamente como solista na Alemanha, percebi que o ensino do ballet clássico em algumas 

escolas se mostrava cristalizado e havia pouca preocupação no que tange a qualidade desta 

Arte, assim como pouca consciência em relação ao processo educativo. A Arte de dançar 

estava a priore relacionada com a  aquisição de habilidades físicas e estas voltadas para a 
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participação em festivais, concursos e apresentações de final de ano. Por meio desta 

constatação, levanta–se um questionamento, em relação a formação de ballet em nosso 

Estado, na qual questiona–se se esta é vista como ferramenta para a formação de indivíduos 

que serão capazes de perceber, produzir, questionar, apreciar e transmitir o ballet enquanto 

Arte ou se ele será mero instrumento de promoção e exibição das escolas e academias.  

Provocar transformações por meio do fazer a dança em comunhão com o sentir a 

dança, é trabalhar em prol do conhecimento de novas percepções, da conscientização de si 

mesmo, assim como da oportunidade de questionamento e reflexão. Segundo Marques (2007), 

o fazer-sentir dança enquanto Arte nos permite um tipo diferenciado de percepção, 

discriminação e crítica da dança, de suas relações conosco mesmos e com o mundo. 

Um dos problemas observado durante estes anos de carreira é a grande falta de 

comunicação entre aluno/professor. Alunos nunca se dirigiam aos “mestres” no intuito de 

saber como o movimento era feito, para quê ou por que era executado e isto nem entrava em 

questão. As perguntas se resumiam apenas a questões relativas à quantidade de movimento, 

tempo de execução e seqüência elaborada. Uma geração formada, conformada e incentivada 

para o ato da repetição e que se tornava mal quista na medida em que se interessava, com um 

pouco mais de profundidade, pela Arte de dançar: 

 
Quase toda a geração que hoje forma bailarinos foi educada para o silêncio: dançar 
foi, durante muito tempo, uma manifestação muda. [...] Bailarinos não precisavam 
pensar: sua função era repetir o movimento tecnicamente preciso e inventar para ele 
uma interpretação, já que não havia um entendimento mais profundo sobre os 
princípios que o faziam nascer. Era perigoso quebrar as regras. Perguntas, muitas 
vezes, significavam falta de respeito. Afinal, professores não podiam correr o risco 
de não saber a resposta (SAMPAIO, 2000, p. 265-266). 

 

Infelizmente, a educação para o silêncio não se destina somente a esta geração 

acima citada. Percebe-se esta educação e comportamentos similares a este, ainda hoje em 

nosso Estado, no Brasil e também no exterior. Observa-se que este “comportamento crônico” 

em nossa docência, pode estar relacionado diretamente com o não acesso dos professores no 

que tange a uma formação apropriada e aprofundada. Também existe uma certa comodidade 

por parte dos professores que, por falta de oferta em relação a sua formação continuada em 

workshops, palestras, oficinas, mesas redondas, não se sentem na obrigação de 

freqüentemente reciclar sua atividade:  

 
Os professores não mostravam interesse em modificar nada, em aprender nada.[...] 
as Escolas de Bailados podem e devem fechar porque é impossível aprender 
alguma coisa sobre dança em suas aulas. [...] Os professores são todos formados 
por uma técnica e visão antigas da arte e estão esperando a aposentadoria. [...] Não 
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há qualquer interesse por parte dos professores em modificar seja o que for, e não 
falo aqui especificamente da Escola de Bailados de São Paulo ou da do Rio, que 
conheço bem. Acredito que esse seja um fenômeno de toda escola oficial de dança, 
no Brasil. [...] E são exatamente essas pessoas que formam crianças e jovens, que 
saem dessas escolas já inteiramente malformadas e desinformadas em relação à 
dança (VIANNA, 1990, p. 43-44). 

 

Observou-se que com esta formação pautada em uma visão antiga da arte, algumas 

escolas do nosso Estado que ensinam dança ainda trabalham com professores dotados de 

pouca capacitação, atuando estes em uma área extremamente específica e que também requer 

conhecimentos de áreas afins para que o trabalho seja desenvolvido com responsabilidade e 

em prol da arte: 

 
Infelizmente, devido a pouca fiscalização e à falta de responsabilidade de alguns 
donos de escolas e academias, muitos são os “pseudos profissionais” que atuam na 
área de dança. São pessoas mal preparadas que muitas vezes causam prejuízos aos 
que, ingenuinamente, caem em suas mãos, confiando que poderão aprender algo de 
bom (NUÑES, 2002, p.236). 

 

Seria inteligente e necessário que fosse exigido do professor uma formação que 

abrangesse conhecimentos gerais e específicos para o ensino da dança, pois na opinião de 

Soter (1999) dominar a Arte da dança não necessariamente assegura a capacidade de 

transmiti-la. Portanto, faz-se necessária a conscientização da formação de Escolas, 

Universidades e Centros de Reciclagens capazes de contemplar conteúdos direcionados a esta 

Arte. Estes conteúdos deveriam abranger módulos que disseminassem: História da Dança, 

Formação Musical, Pedagogia da Dança, assim como módulos que abrangessem Anatomia e 

Fisiologia do Exercício. Um ensino da dança que abrangesse também em seu conteúdo, os 

diferentes temas, como a idade do aluno e a análise funcional do movimento, conhecida como 

Cinesiologia.  

Soter (1999) escreve que é no cruzamento entre conhecimentos teóricos, prática 

sólida e reflexão sobre esta prática, que o “saber fazer” se molda em “saber aprender” para, 

enfim, se transformar em “saber ensinar”. 

Deve-se ressaltar a importância da prática corporal deste futuro professor 

acontecendo paralelamente à sua formação. Segundo Soter (1999), ainda que dominar a Arte 

da dança não garanta a capacidade de transmiti-la, é sobre a experiência vivida, a prática 

cotidiana no corpo do dançarino, que a capacidade de ensinar vai sendo construída.  

A capacidade de ensinar sendo construída e desenvolvida por meio de uma 

metodologia coerente, pautada no respeito pelo bailarino/aluno, no trabalho consciente 

levando o professor a ser um interlocutor entre o conhecimento em dança e o contexto dos 
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mesmos. Segundo Aragão (1999), o fator determinante para o êxito de um professor, ao 

realizar seu ofício, está na metodologia usada por ele, muito mais do que no método adotado. 

E que metodologia está sendo aplicada em nossas escolas de ballet atualmente? 

Noto que alguns professores em nosso Estado ainda aplicam uma metodologia que reproduz 

basicamente exercícios elaborados pelos professores responsáveis por sua formação, sendo 

que esta aula é normalmente aplicada de uma mesma forma, independente da turma atuante. 

Faz-se imprescindível reconhecer a necessidade de cada turma em suas particularidades, para 

que o trabalho proposto seja bem elaborado, desenvolvido e o objetivo alcançado. 

A prática de uma boa metodologia pude observar durante as aulas de ballet 

clássico do Balé da Cidade de São Paulo, ministradas por Yellê Bittencourt8. Yellê ressaltava 

e enfatizava que o alinhamento dos ossos era de extrema importância na execução dos 

movimentos. Demonstrava durante as aulas em seu próprio corpo, o resultado concreto de sua 

observação. Esta exemplificação por parte do professor, a possibilidade de visualizar os 

movimentos demonstrados possibilitava, por parte dos bailarinos da companhia, uma 

compreensão maior da técnica e o caminho do movimento a ser percorrido.   

Assim como Yellê Bittencourt, Angel Vianna também elucida desde a época em 

que ministrava aulas de ballet clássico, a preocupação do respeito ao bom encaixe dos ossos. 

Segundo Teixeira, Angel Vianna diz que: 

 
O esqueleto é um suporte. É formado por ossos, articulações e pelo tecido 
conjuntivo aditivo: os tendões (o tendão faz parte do músculo) e os ligamentos. O 
esqueleto fornece pontos de inserção e sustentação aos músculos, para que, em 
tração, estes possam realizar movimento num sistema de alavancas (pontos de 
força). Além da função de suporte, o osso tem a função de fornecer apoio e 
distribuir o peso do corpo (TEIXEIRA, 2000, p.253). 

 

Para o corpo fornecer e distribuir corretamente este peso, é fundamental 

desenvolver uma metodologia que distribua harmonicamente a força, a agilidade, a explosão, 

o alongamento, o equilíbrio de forma que contemple a necessidade de todos os 

bailarinos/alunos presentes nas aulas: 

 
Se o ballet for entendido como proposta formadora, esta pode ser adaptada a 
qualquer tipo físico, precisando para isso entendimento da real função de cada um 
dos seus preceitos básicos: observar a postura na qual o bailarino trabalha seus 
músculos, não submetendo-o a posições que seu corpo rejeite em nome de uma 
forma estética preestabelecida e perfeitamente dispensável: reconhecer o eixo como 
viga mestra, equilibrando o peso do corpo sobre os pés cada vez que o bailarino 
troca de perna nos seus exercícios diários feitos na barra (SAMPAIO, 2000, p.273). 

                                                 
8 Ex-bailarino e professor de carreiras nacional e internacional. Ex-maître de ballet do Balé da Cidade de São 
Paulo e Ballet du Grand Théâtre de Genève, Suíça e Professor convidado de inúmeras companhias européias. 
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Para tal proposta de trabalho, o professor necessitará criar combinações de 

exercícios precisos e que vão ao encontro das necessidades e individualidade de seus 

bailarinos/alunos. Ele deverá saber reconhecer a utilidade de cada um dos exercícios para que 

adaptações sejam feitas em prol do trabalho desenvolvido na turma em questão. É 

fundamental que o professor saiba esta utilidade relacionada aos exercícios para que ele 

possa, gradativamente, incluir exercícios com um maior grau de dificuldade, sem que isto 

desestruture o que já foi trabalhado anteriormente e não interfira no trabalho de 

conscientização do movimento do bailarino/aluno: 

  
As dificuldades devem ser incluídas gradualmente, do simples ao complexo, do 
pequeno ao grande, preparando cada movimento de difícil execução, conquistando 
cada etapa, até alcançar sua forma final. Qualquer que seja a combinação, o excesso 
de complexidade ou de aceleração no tempo musical irá forçar o aluno a fixar mais 
sua atenção no “o que fazer” em vez de “como fazer” (ARAGÂO, 1999, p. 153).  

 

Priorizando o “como fazer”, Aragão (1999) diz que, cada dificuldade deve ser 

superada conscientemente, artisticamente, e não apenas mecanicamente. Diz ainda que: 

 
Demonstrar é uma das formas de explicar as regras de um movimento. Toda 
demonstração dedicada aos níveis básicos deve ser feita em detalhes, lenta e 
repetidamente, até a compreensão global do movimento ou da seqüência, mas sem 
excessos, para não prejudicar o desenvolvimento da percepção visual. [...] Um 
aperfeiçoamento técnico não acontece pela aceleração ou condensação do 
programa, mas pela estrutura metodológica deste programa, onde cada passo deve 
estar ligado a outro. Desta forma, não se pode considerar uma parte do programa 
com maior ou menor importância do que outra (ARAGÂO, 1999, p. 153).  

 

Falhas na elaboração das aulas, falta de planejamento global do curso, imprecisão 

nos objetivos, pressa, falta de um norte nas metas traçadas pelo curso a curto, médio e a longo 

prazo são fatores que podem influenciar negativamente no processo de aprendizagem.  

Não se deve perder de vista que, quando trabalhamos com o físico do 

bailarino/aluno somos responsáveis por eles. Segundo Stinson (1985), quando percebemos 

que estamos ligados ao outro, também nos tornamos responsáveis pelos outros, da mesma 

forma que somos responsáveis por nós mesmos. Paciência em relação ao processo de 

aprendizagem de cada aluno também deve fazer parte da metodologia aplicada pelo professor. 

Segundo Wosien (2006), da parte do professor faz-se necessária uma consciência de 

responsabilidade, paciência e sensibilidade para com a individualidade do aluno e, o que é 

muito importante, disponibilidade real do tempo necessário. 
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Este tempo necessário citado por Wosien irá permitir uma preparação mais 

consciente, adequada e segura para que o bailarino/ aluno desenvolva o que lhe é exigido. 

Caso este processo tenha que ser por algum motivo acelerado, por exemplo, época de 

apresentação, audição, exames, dentre outras situações, a responsabilidade do professor para 

com o bailarino/aluno aumenta demasiadamente. Este necessitará ter experiência e uma 

metodologia capaz de atender a necessidade técnica do bailarino/aluno concomitantemente 

com o seu tempo disponível de preparação, sem com que este fato desestruture a integridade 

física e mental deste indivíduo. 

 
 

Um professor consciente deve se preocupar com o bem-estar e a saúde física e 
psicológica de seus alunos, respeitando seus limites e suas diferenças, sem jamais 
ofendê-los ou ridicularizá-los, principalmente em se tratando de crianças que não 
têm o poder de discernir o bom do mau trabalho (NUÑEZ, 2001, p. 236). 

 

Observa-se também a necessidade de desenvolvimento do discurso do professor 

junto à proposta metodológica. Segundo Aragão (1999), o discurso do professor deve ser 

vivo, vivenciado e culto.  Assim, o professor deverá usar sua própria individualidade, elaborar 

seu método de trabalho, desde que seja baseado em conhecimento e desenvolvido no campo 

da prática e da sua própria vivência (ARAGÃO, 1999, p.158).  

Usado como complemento da demonstração, o discurso falado deve ser preciso, 

respeitoso, exato, contribuindo de forma positiva e esclarecedora na construção da Arte de 

dançar. Tarasov apud Aragão (1999, p.155) diz que o trabalho falado é, freqüentemente, mais 

forte do que qualquer demonstração, se ele for lógico, verdadeiro, vivido e endereçado à 

essência da Arte de dançar, pois irá diretamente ao coração de quem ouve.  

 
 Pode-se Fazer Diferente? 
 

Uma experiência em relação ao educar cuidadoso do corpo, o ensino por meio da 

apropriação consciente do movimento respeitando os limites corporais de cada um e o 

despertar das próprias percepções foi proposto em um curso de férias ministrado em janeiro 

de 2010 e julho de 2010, em uma academia de musculação em Goiânia. Este local foi 

propositalmente escolhido por não estar vinculado ao ensino de dança tradicional. O trabalho 

desta academia dialoga com outras atividades físicas como: judô, hapkido, jump, musculação 

e ginástica localizada. Ela se caracteriza pela sua neutralidade em relação aos compromissos 

que uma academia de dança deve assumir, como por exemplo, a apresentação de final de ano. 

As aulas de ballet clássico nesta academia são ministradas a todos que queiram praticá-la.  
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Os cursos de férias tiveram a duração de apenas 8 dias, os passos foram 

selecionados, e um dos objetivos foi quebrar este “tabu” de que em uma aula de ballet não se 

discute nada, como comenta Isabel Marques (2007). Os integrantes do curso tinham origens 

diversas. Alguns com base clássica bem trabalhada, alguns pertenciam a grupos 

independentes contemporâneos e outros se movimentavam, porém, não possuíam o hábito de 

fazer aulas. Um grupo a princípio difícil de ser trabalhado, porém o desfio estava lançado. A 

proposta de ensino foi paulatinamente introduzida. Os bailarinos foram desenvolvendo suas 

percepções dia após dia e ao término de 8 dias, seus corpos mostravam a apropriação do 

vocabulário proposto, movimentos conscientes, a turma desenvolveu uma atmosfera de grupo, 

na qual o diálogo e a cooperação foram pilares em suas relações, assim como, reconheciam 

seus próprios movimentos. 

Esta metodologia vem sendo desenvolvida em outros espaços, grupos e 

companhias de dança em Goiânia.  

 
Considerações Finais 

 
Neste longo caminho percorrido e que pude ter o privilégio de participar deste 

mundo da dança, percebi que a variedade de professores e coreógrafos com os quais trabalhei 

me fez enxergar, aprender e a ver a dança com um outro olhar. A variedade de estilos 

vivenciados e experimentados me fizeram enxergar a importância individual de cada um 

deles, o desafio que é transitar entre estes vários estilos de dança e o mais importante, a 

contribuição que estes trazem um para o outro.  

A alta exigência da técnica clássica contribui para que os bailarinos se tornem 

meros executantes de movimentos, tirando com isso, o prazer pela dança. Segundo Marques 

(2007), ao contrário do que nos dita o senso comum, as aulas de dança podem ser verdadeiras 

prisões dos sentidos, das idéias, dos prazeres, da percepção e das relações que podemos traçar 

com o mundo. 

Posso dizer que minhas dificuldades pessoais durante minha experiência artística, 

minhas inquietações em relação à metodologia de ensino, a maneira com a qual os professores 

e coreógrafos se retratavam aos bailarinos, as pressões psicológicas sofridas durante esta 

minha vivência profissional, as lesões ocorridas e os “desmerecimentos” vindos por parte dos 

professores, me influenciaram para elaborar um outro olhar que tenho hoje pelo ballet e me 

levaram a buscar outros caminhos para ensinar esta Arte.  
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Influenciada por estes fatores, tenho procurado desenvolver nestes 5 anos de 

trabalho uma metodologia que traga outras percepções para o bailarino/aluno, tentando 

quebrar este padrão que o clássico impõe. Partindo de meu arquivo pessoal algumas 

experiências foram desenvolvidas na Alemanha, com companheiros de trabalho.  Muitas 

vezes por não possuírem força muscular suficiente para a execução do movimento ou mesmo 

não compreenderem o caminho, a intenção de determinado movimento, os bailarinos não 

conseguiam desenvolver um trabalho consciente, e isto interferia diretamente em sua auto-

estima prejudicando assim, o trabalho realizado por este bailarino e muitas vezes a 

convivência em grupo. A “dita incapacidade” de realização de um determinado movimento, 

ou a incompetência dos bailarinos, nada mais era que a falta de conhecimento e informação 

por parte dos nossos professores ou assistentes responsáveis.  

O convívio de muitos anos com pessoas de várias partes do mundo, ou seja, de 

diferentes nacionalidades e formados por métodos diferenciados de dança, me fez desenvolver 

uma tolerância maior, no que diz respeito a tempo de aprendizagem e maneira de execução do 

movimento. Isto me fez refletir e perceber naquela época e ainda hoje, a necessidade de 

adaptação e reestruturação diária das aulas, assim como a importância de saber esclarecer de 

variadas formas o que está sendo proposto para que a compreensão possa alcançar à todos 

presentes em uma sala de aula.  

Percebi com o passar do tempo, a importância de ajudar sem descriminação os 

bailarinos/alunos, mas principalmente, os bailarinos/alunos com maior dificuldade, os ditos 

“menos dotados para o ballet”, a conseguir de uma maneira consciente um trabalho que 

explore ao máximo suas próprias possibilidades.  

Fazer com que a aula se torne mais atraente, interessante e sempre convide o aluno 

a voltar é uma das obrigações do professor. Para tal, se faz necessário levar em consideração 

as diferenças de experiência com o ballet clássico de cada aluno, além de diferenciar a 

proposta de ensino em relação a cada grupo, companhia ou escola de atuação, buscando 

também como objetivos: o desenvolvimento do prazer pelo movimento, a capacidade do 

bailarino/aluno se reconhecer e se aceitar. Deve – se pensar na técnica como recurso, uma 

ferramenta que proporcionará ao bailarino/aluno  a atingir algo elaborado, permitindo-o desde 

o princípio a se relacionar com sua individualidade.  

Não deixar que o bailarino/aluno tenha uma maior preocupação em seguir as 

regras acadêmicas do balé, mas tentar fazer com que ele sinta o movimento por meio de sua 

musculatura, sua respiração, que ele sinta a música entrando e reverberando pelo corpo 

auxiliando assim, a condução do movimento. Em se tratando de companhias, realizar um 
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trabalho direcionado à consciência do movimento que possa ser utilizado e aplicado na 

execução das coreografias propostas pelo coreógrafo.  

Observei que esta proposta de trabalho só seria possível se houvesse um canal de 

comunicação entre professor e aluno muito estreito, na qual o respeito, o tempo necessário 

para ouvir a opinião dos bailarinos/alunos, a confiança e a competência entrassem como 

fatores fundamentais na propagação desta arte. Este possivelmente possa vir a ser um 

caminho mais humano de ensinar e proporcionar a dança para quem quiser praticá-la.  
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A new insight into the ballet classical teaching model 
 
 
Abstract 
 
The classical ballet classes have been traditionally based on structured and conservative 

models reproduction, in the imposition of a technician standard closed tyed to the pure 

technique, in which an auto-image is built by the dancer/pupil from the physical molding – 

from which himself is external - and many often the dance students get used to assume as it as 

been created by themselves, without questioning it. This article presents an analisys and also 

a reflection about the consequences of the adoption of the traditional inherited methods of 

education of the classic ballet for the dancers/pupils and the professionals of the dance and 

also for the methodology creation process and artistic development itself. It presents and 

analyzes some not-traditional methodologies of teaching the art of dance, characterized for a 

broader conscience of each dancer/pupil potential, and the gotten results when compared 

with the traditional ballet teaching methodology. The comments and conclusions that this 

article presents are based on the experience of a professional of the dance that had herself 

developed a long professional dance career in paralel with a rich ballet teaching career, 

which both drove her to develop a proposal of a framework and a set of principles that it aims 

at to contribute for a more conscientious and inclusive dance education. 

 

 

Key-words: dance, ballet, education, formation, methodology 
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