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O BALLET CLÁSSICO COMO ALTERNATIVA SOCIAL: Um estudo de caso 

Luciana Cardozo de Oliveira1  

Luís Paulo Arena Alves2 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo centra-se em verificar e analisar quais são os efeitos 

causados pela prática do ballet clássico com crianças participantes de um 

projeto social, considerando o fenômeno como um fato social.  

Procuramos dessa forma, revelar as relações sociais estabelecidas, pelos 

atores que formam este contexto. Como é composto o cenário, quem são os atores, 

o que pensam sobre sua prática, como funciona o projeto, quais os objetivos, as 

vitórias e derrotas, como se organizam no seu cotidiano formulando algumas 

questões que nortearam este estudo. 

Apontaremos também, aspectos de relevância, não só para o 

desenvolvimento da prática mas como também para a construção do conhecimento 

e de instrumentos indispensáveis para a atuação profissional. 

ABSTRACT 

The present article is centered in verifying and to analyze which they are the 

effect caused for the practical one of ballet classic with participant children of a social 

project, considering the phenomenon as a social fact.  

We look for of this form, to disclose social the relations established, for the 

actors who form this context. As the scene is composed, who is the actors, what they 

think on practical its, as functions the project, which the objectives, the victories and 

defeats, as they are organized in its daily one formulating some questions that had 

guided this study. 
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UNISINOS e Pós –Graduado em Educação Psicomotora pela Faculdade Portoalegrense de 
Educação, Ciências e Letras - FAPA. 
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We will also point, relevance aspects, not only with respect to the development 

of the practical one but as also for the construction of the knowledge and 

indispensable instruments for the professional performance  

CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE O TEMA: O processo de investigação e suas 

etapas 

O problema delineado e da certeza de que o ballet possui um universo rico de 
significados, voltado por mitos e vivências, que provoca grande interesse técnico-
científico, e que representa um fenômeno social amplo, que apresenta vínculo com a 
ordem social. 

É por isso que optamos pela pesquisa de natureza qualitativa, do tipo estudo 
de caso, interpretativo/ descritivo, fenomenológico, por acreditar, que este vem ao 
encontro de dúvidas e questionamentos, podendo assim dar respostas a estas 
questões. A opção por esta abordagem, justifica-se na medida que permite maior 
liberdade para a coleta de dados, análise e reflexão do problema estruturado, 
buscando nos significados dos discursos e atos dos sujeitos investigados. 

Segundo ERICKSON (1986), o método qualitativo engloba, um conjunto de 
correntes interpretativas cujo interesse se centra no estudo dos significados das 
ações humanas e da vida social. 

Para BOGDAN (TRIVINÕS, 1992), citado em MERINO (1998), ( ... ) as 
informações coletadas são predominantemente descritivas, sendo que a 
preocupação com o processo é muito maior do que com o produto. Os significados 
que as pessoas dão às coisas e a sua vida são foco de atenção especial pelo 
pesquisador e, ainda, a análise das informações obtidas durante o processo tendem 
a seguir um processo indutivo através das relações estabelecidas a partir das 
observações. 

A intenção não é apresentar uma abordagem que dê todas as explicações ou 
generalizar o fenômeno, ou concluir de maneira radical identificando o bom e o mau, 
excluir o certo e o errado. A idéia é construir uma nova visão, abrir outros caminhos 
de produção teórica, a partir das ciências sociais e de estudos qualitativos, que 
possam trazer novos elementos, um novo olhar sobre a participação da criança 
neste projeto social de ballet. Desta forma, estudar e conhecer este projeto social de 
ballet significou olhar, ouvir e interpretar o que foi dito pelas crianças, professores, 
coordenadores, e pais, do projeto, verificando a relação entre as falas e a prática. 

 

O ESTUDO DE CASO 

Entre os tipos de pesquisa qualitativa característicos, antes do Estudo de 
caso e da investigação, foi necessário organizar idéias, estabelecer metas, eleger 
prioridades, definir o assunto, o tema e logo após o problema, e escolher o grupo a 
ser estudado, todos estes procedimentos foram realizados e registrados. O caráter 
reflexivo iniciou e seguiu durante todo o processo de investigação até a redação 
final, pois muitas idéias iniciais acabaram sendo modificadas de acordo com a 
aproximação com os colaboradores redefinindo as decisões metodológicas. WOOD 
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(1995), ressalta a necessidade de uma atividade mental e psicológica adequada, 
pois a investigação é uma indagação, uma busca de um novo conhecimento, de 
nova compreensão, o que requer tomada de decisões e ações organizadas. 

 

ESCOLHA DO LOCAL 

O primeiro passo foi descobrir todos os locais que oferecem projetos sociais 
de ballet clássico. Optou-se então, pelo projeto social da Secretaria Municipal de 
Educação de Novo Hamburgo –SMED( Rio Grande do Sul-Brasil), pois é um dos 
poucos locais que desenvolvem este tipo de trabalho há muitos anos, destacando-se 
no Estado e até mesmo no país como modelo para outros municípios, pelo tipo de 
serviço oferecido às crianças que pertencem a rede municipal de ensino. 

 

DEFINIÇÃO DO GRUPO A SER ESTUDADO 

Após conhecer todos os grupos de meninas que participam do ballet, optou-
se por escolher as meninas (10 e 15 anos), que estão a partir do terceiro ano de 
ballet, e que fazem parte de um processo de introdução a uma outra visão do mundo 
do ballet, seja nas aulas ou nos espetáculos onde elas se apresentam. 

Foram analisadas as relações sociais deste meio, por isso foi necessário além 
da participação das crianças, a dos pais e professores. 

 

COLETA E ANÁLISE DE INFORMAÇÕES 

Para reunir o maior número possível de informações necessárias para o 
desenvolvimento do estudo, utilizamos como instrumento a observação participativa, 
que constitui-se um instrumento valioso na pesquisa qualitativa. 

De acordo com DENZIN, citado em LÜDKE, 1986; 

"É uma estratégia de campo que combina simultaneamente a 
análise documental, a entrevista de respondentes e 
informantes, a participação e a observação direta e a 
introspecção" ( p.28). 

Para WOODS (1995) a observação participante vem a ser, uma combinação 
de métodos ou um estilo de investigação. 

 

INSTRUMENTOS DE COLETA 

Em uma investigação qualitativa os dados a serem coletados não se 
apresentam se forma clara e objetiva, é preciso muitas vezes que, o investigador 
perceba-os, para que isto ocorra, o investigador pode utilizar-se de vários 
instrumentos de coleta de dados. 

Segundo MOLINA (1997); 
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"É possível utilizar vários métodos - instrumentos- para 
registrar estes dados, como notas de campo, gravações, fotos, 
recolhida de documentos, etc. existem dados que já se 
encontram elaborados, como por exemplo os documentos; 
outros que o investigador produz ( diários, notas); e dados que 
o investigador constrói no contexto estudado (entrevistas)." ( 
p.219) 

Utilizou-se como fontes principais as entrevistas e gravações, bem como 
notas de campo, recolhidas das observações diretas. e documentos informais que 
contam a trajetória do projeto, desde o início, à 15 anos atrás. 

 

OBSERVAÇÕES E NOTAS DE CAMPO 

As observações foram realizadas em dois contextos diferentes, nas aulas de 
ballet e nos ensaios . 

Realizamos 14 observações entre aulas e ensaios com as meninas, a maioria 
das observações foram de ensaios pois nos últimos meses do ano praticamente todo 
o tempo de aula fica voltado a ensaios. Observou-se duas aulas de cada turma 
preparatório a partir dos sete anos), intermediário (a partir dos nove anos) e o 
terceiro nível, que inclui as meninas desde o quarto ano de ballet, como algumas 
que estão no oitavo ano de ballet. O tempo de duração das aulas é de no máximo 
uma hora e meia, as aulas que ocorrem duas vezes por semana o tempo de duração 
das aulas é menor de uma hora cada aula. 

Durante as observações as anotações eram feitas em um diário de campo, 
que posteriormente eram transcritas de maneira detalhada. Neste diário anotava as 
relações desenvolvidas entre professor- aluno, a relação entre os colegas, suas 
reações e emoções.  

 

ENTREVISTAS 

Foram utilizadas entrevistas, pois de acordo com TRIVINÕS, e MOLINA 
NETO ( 1999), a entrevista  

"Se constitui em estratégia utilizada para obter informações 
frente a frente com o entrevistado o que permite ao 
entrevistador o estabe2lecimento de um vínculo melhor com o 
indivíduo e maior profundidade nas perguntas que previamente 
elaborou como roteiro". (  p. 73) 

As entrevistas foram estruturadas de maneira semi-estruturada, não seguindo 
um modelo rígido na formulação das perguntas, os assuntos foram abordados de 
maneira mais flexível, desta forma o entrevistado sente-se, com maior liberdade para 
responder as perguntas de maneira mais espontânea, enriquecendo a investigação. 

Foi elaborado um roteiro de perguntas, a partir da bibliografia, e algumas mais 
foram surgindo no decorrer das observações de campo. 
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Foram realizadas 15 entrevistas, entre elas 4 crianças de nível iniciante, 2 
nível intermediário, 6 com seus familiares, sendo estas realizadas com as mães das 
meninas. Três professores, com experiência nesta área de mais de 15 anos e duas 
coordenadoras do projeto, uma coordenadora geral e outra específica da área de 
dança. todas estas entrevistas foram realizadas no local onde ocorrem as aulas ou 
seja, no Centro de Cultura de Novo Hamburgo NH. 

 

Antes de iniciar as entrevistas, explicou -se os motivos e intenções do 
investigador, a garantia do anonimato, trocando os nomes na redação, foi utilizado 
um gravador, após a autorização dos entrevistados, para que não houvessem 
perdas na hora de transcrever as entrevistas. 

A maior dificuldade encontrada neste período de entrevistas, foram as 
entrevistas realizadas com as crianças, que por muitas vezes trancavam e davam 
respostas curtas e pouco elaboradas, produzindo pouco material para análise, este 
problema não ocorreu com os adultos que conseguiam explanar com maior 
facilidade suas respostas. 

 

ANÁLISE DE DOCUMENTOS 

A análise de documentos foi utilizada para identificar a história do projeto, e 
as relações estabelecidas entre o discurso da instituição e a prática da criança no 
ballet. De acordo com CAULLER (1981), citado em Merino (1998). 

 “A análise documental busca identificar informações factuais 
nos documentos a partir de questões ou hipóteses de 
interesse. Outro fator importante quanto a importância do uso 
de documentos é que os documentos constituem uma fonte 
estável e rica, pois persistem ao longo do tempo, trazendo 
evidências que fundamentem afirmações e declarações do 
pesquisador.”  

Foram analisados documentos como, jornais e revistas que falam sobre a 
criação do projeto, seus objetivos, e alguns comentários feitos por pessoas da 
comunidade em relação ao projeto. 

 

A TRIANGULAÇÃO DOS DADOS 

A finalidade da triangulação é provar as interferências extraídas a partir de 
uma fonte de informação mediante o recurso de outras fontes de informações nas 
investigações qualitativas. 

Segundo TRIVINÕS (1987), citado em MERINO (1998), o objetivo básico da 
técnica de triangulação é abranger a máxima amplitude na descrição, explicação e 
compreensão do fenômeno estudado. Isto significa que a compreensão dos 
fenômenos não pode se dar de maneira isolada do contexto sócio- cultural, ou seja, 
de toda amplitude da realidade social. 
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Em PÉREZ SERRANO (1994) aponta DEZIN (1978), o qual afirma a 
possibilidade de empregar vários métodos para triangular a verdade, ajuda a 
detectar e diminuir os possíveis riscos da investigação, ou seja, diversos tipos de 
informação que levem ao mesmo tipo de conclusão são mais confiáveis. 

Com base nestes autores, para que ocorresse total confiabilidade nas 
informações e para que a investigação fosse fidedigna, procuramos dos tipos de 
triangulação existentes, conforme COHEN E MANION (1985) e HAMMERSLEY E 
ATKINSON (1983), extraído de CAUDURO (1998) e DENZIN apud STAKE (1999), 
os diferentes tipos de triangulação seriam: 

a) Triangulação por fonte: quando se realiza mediante a comprovação de 
uma informação de uma referida fonte. A triangulação das fontes de informações nos 
leva a comparações de informações referentes a um mesmo fenômeno, porém 
obtidas de diferentes fases do trabalho de campo, em diferentes pontos dos ciclos 
temporais existentes naquele lugar, ou, como ocorre na validação solicitada, 
comparando os relatos de diferentes participantes, incluindo o investigador. 

b) Triangulação interna: quando inclui a contrastação entre 
investigadores, observadores e atores da investigação. Permite as coicidências e as 
divergências das informações obtidas.  

c) Triangulação temporal: examina a estabilidade dos resultados no 
tempo.Informa sobre que elementos novos aparecem através do tempo e quais são 
os constantes.  

d) Triangulação metodológica: aplicam- se diferentes métodos e, ou, 
instrumentos a um mesmo tema de estudo, a fim de validar os dados obtidos. Pode- 
se aplicar o mesmo método em ocasiões diferentes.  

e) Triangulação espacial: observa as diferenças em função das culturas, 
lugares ou circunstâncias. Trata, portanto, de verificar teorias em diferentes 
populações.  

f) Triangulação teórica: completam-se teorias alternativas para interpretar 
dados recolhidos ou aclarar diversos aspectos que se apresentem de forma 
contraditória.  

Após identificar os tipos de triangulação existentes, detalhamos os quatro 
tipos de triangulação que utilizamos, a primeira foi triangulação por fontes que são 
os documentos, observações, entrevistas o diário de campo, também triangular os 
sujeitos, professor, alunos, coordenadores, pais, triangular com a teoria, que traz as 
informações adquiridas através da revisão de literatura e em todo referencial 
pesquisado, após triangular com expertos que seria o olhar crítico do orientador, e 
para alinhavar todas as informações utilizamos a triangulação reflexiva sugerida por 
HAMMERLEY Y ATKINSON (1996), é fundamental que em todo o processo de 
triangulação, se realize a triangulação reflexiva. 

É importante ressaltar, que estes processos não ocorreram separadamente, 
sendo isolados aqui somente para fins didáticos. 
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ANÁLISE DE CONTEÚDO 

Após concluir-mos a coleta de dados, iniciamos a etapa seguinte, que é, 
promover a análise e interpretação dos mesmos, tarefa nada fácil pois nos 
deparamos com uma quantidade enorme de depoimentos, notas de pesquisa que 
organizamos para depois interpretá-los. A análise e interpretação são duas 
atividades diferentes, mas estão relacionadas e envolvem duas operações como 
processo. 

Segundo GÓMEZ Et Alli (1996), citado em MERINO (1998), o conceito de 
análise é definido como um conjunto de manipulações, transformações, operações, 
reflexões, comprovações que realizamos sobre os dados, com a finalidade de extrair 
significado relevante em relação a um problema de investigação. Toda a análise 
pretende alcançar um maior conhecimento da realidade estudada e, dentro do 
possível, avançar, mediante sua descrição e compreensão no sentido da elaboração 
de modelos conceituais explicativos. É a tentativa de evidenciar as relações entre o 
fenômeno estudado e outros fatores. Assim, a elaboração da análise é realizada em 
três níveis: interpretação, explicação e especificação. Na análise, o pesquisador 
procura estabelecer relações necessárias entre os dados obtidos e as hipóteses 
formuladas.  

Todo o material produzido foi lido na sua íntegra, e muitas vezes relido. Desta 
forma conseguimos selecionar as informações mais importantes e descartar aquelas 
com menor valor para a investigação. Para que a análise acontecesse utilizou-se a 
triangulação já esclarecida anteriormente e estruturou o trabalho metodológico em 
três níveis de análise.  

A primeira etapa foi a identificação das unidades de significado, LINCOLN Y 
GUBA (1985), denominam que a unidade de significado é fragmentar em unidades. 
O processo de análise de dados constitui em extrair o significado das palavras e 
ações dos participantes na investigação. As unidades de significado são os 
enunciados do discurso dos atores, cada unidade de significado foi útil para análise 
dos dados, que eram pequenas em significado nos dados, mas, mais adiante 
serviram de base para definição de categorias de significados maiores. A análise de 
dados deve possuir significado próprio, compreendendo a necessidade de maiores 
informações. As unidades de significado de uma entrevista consistiram em respostas 
e perguntas e que portanto, as perguntas foram incluídas para que a unidade tivesse 
significado. 

Para identificar as unidades leu-se as transcrições e documentos, durante o 
processo de análise de dados recortou-se as unidades e em seguida leu-se a 
transcrição de outra fonte de dado, ou outra entrevista, ao identificar uma unidade de 
significado, traçamos uma linha, para separar unidade de significado do texto e 
definimos em uma palavra ou frase a essência do significado de uma unidade. Após 
recortar, identificar as unidades dentro dos dados, às organizamos em uma ficha , 
onde adicionamos as várias informações, para facilitar a análise, como: idade, sexo, 
nome.  

O primeiro nível de análise consiste, em uma aproximação geral ao capo de 
estudo, contatando com os atores, coletando o maior número de informações 
possíveis, e em seguida selecionar, codificar, as informações na volta do campo, 
após as leituras das transcrições.  
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Para analisar e interpretar os dados, optou-se por realizar uma narração 
comentada, sem que os padrões formais, a seguir uma forma pré- estabelecida. 

Para SANTOS (2000), análise significativa consiste em comentar 
rigorosamente os dados, sem seguir um esquema prévio que condicione a análise. 
Através deste modelo de análise o investigador passa a ter uma certa liberdade, sem 
esquecer os padrões formais ao realizar a análise interpretativa, permitindo um 
modelo completamente aberto de exploração dos resultados. 

Neste nível de análise, foram encontrados vários pontos que, foram os mais 
importantes e de maior significado nas entrevistas. Estes pontos foram selecionados 
a partir da relação deles com o problema investigado, e foram encontrados 23 
pontos, que consideramos mais significativos para esta investigação. 

01 - Formação Profissional 

02 - Coordenação 

03 - mudanças estruturais 

04 - muita procura, poucas vagas 

05 - número reduzido de professores 

06 - metodologia 

07 - professores 

08 - alunas 

09 - atualização 

10 - relacionamento professor/aluno 

11 - relacionamento entre a turma 

12 - mudança de comportamento 

13 - popularidade 

14 - comprometimento/ compromisso/ disciplina 

15 - Motivação/ afetividade 

17 - auto-estima 

18 - participação dos pais 

19 - dificuldades financeiras 

20 - continuidade, após sair do projeto 

21 - incertezas, quanto a continuidade do projeto 
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22 - espetáculo/ dificuldade em arrecadar verbas/ a importância para as 
crianças 

23 - a falta de patrocínio para as meninas que se destacam 

Como originaram- se muitos pontos, para facilitar a análise e para que 
ocorresse adequadamente esta análise, organizou-se estes pontos em 
agrupamentos em certo número de categorias. 

Algumas regras básicas precisaram ser seguidas para que essas categorias 
fossem úteis na análise dos dados. 

a) o conjunto de categorias deve ser derivado de um único princípio de 
classificação; 

b) o conjunto de categorias deve ser exaustivo; 

c) as categorias do conjunto devem ser mutuamente exclusivas. 

O número de categorias não deve ser muito grande para não atrapalhar a 
análise e interpretação dos dados, mas todas as respostas devem estar incluídas em 
alguma categoria, para que isto acontecesse, foi necessário estabelecer um princípio 
de classificação. As categorias foram estruturadas de forma que não aconteça 
repetições de respostas entre elas. Cada categoria representa elementos mais 
concretos, ela representa um conjunto de significados determinados.  

Após identificar os 23 pontos importantes, conservando a ética e a 
fidedignidade, agrupou-se em quatro grandes categorias e subcategorias, 
conhecidas por WOODS (1995), como padrões classificativos, citados por 
CAUDURO( 1999). 

A partir deste momento procedeu-se com a triangulação dos documentos 
pesquisados com a bibliografia disponível, ou seja, usou-se a triangulação de 
experts e com a triangulação reflexiva. 

Abaixo, colocamos como ficaram as categorias e subcategorias 

1 – CATEGORIA- As crianças dentro do contexto geral 

- relacionamento entre as crianças 

- professores 

- alunas 

- disciplina/comprometimento/compromisso 

2 - CATEGORIA- Família e afetividade 

- mudanças de comportamento 

- "popularidade" 
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Participação pela interpretação e a comparação das entrevistas com os pais, 
as crianças, professoras, coordenadoras, e observação participativa e das notas de 
campo resultante das triangulações. 

 

ESTUDO PRELIMINAR 

Para verificar a adequação metodológica ao problema da investigação, foi 
realizado um estudo preliminar. Neste estudo realizou-se quatro observações direta 
e entrevistas com algumas pessoas. 

O local onde ocorreram estas observações e entrevistas, foi nas aulas de 
ballet, oferecidas pela fundação SEMEAR, e escola de dança ALLEGRO ballet, à 
crianças carentes, no bairro Redentora em Novo Hamburgo. Foram entrevistados a 
professora do projeto, coordenadora, três meninas que participam das aulas e suas 
respectivas mães. 

O estudo atingiu seus objetivos na medida em que foi possível perceber 
algumas características desta metodologia, bem como a sua estrutura e os cuidados 
necessários para a sua eficiente realização. Além disso, esta experiência 
redimensionou o projeto inicial alterando sua proposta em relação à quantidade de 
grupos a serem observados, bem como o número de entrevistas e a escolha dos 
entrevistados. 

 

AS CRIANÇAS DENTRO DO CONTEXTO GERAL: descrição e análise dos dados 

 

Através das observações pudemos constatar que, dentro do projeto de ballet 
da SMED, às crianças não estão sozinhas, principalmente dentro da faixa etária 
investigada, elas dependem de pessoas, geralmente pais ou familiares, que as 
levem, paguem sua condução, que façam sua inscrição, que se responsabilizem 
pela presença delas nas aulas. Estes pais juntamente com coordenadores e 
professores, precisam garantir o apoio psicológico, o entusiasmo destas crianças, 
eles desempenham um papel importantíssimo na estruturação e na compreensão do 
fenômeno da criança que participa do projeto social de ballet. 

As meninas entrevistadas para este estudo, estão na faixa etária entre 9 a 15 
anos. A maioria iniciou a prática do ballet, dentro do projeto da SMED, aos sete anos 
de idade, algumas meninas já haviam praticado ballet antes desta idade em escolas 
particulares de dança, mas quando conheceram o projeto da SMED, passaram a 
freqüenta-lo. Este conheceram o projeto dentro da escola, pelas professoras que no 
início do ano divulgam as inscrições procurando interessados para as várias 
modalidades e práticas oferecidas as crianças da rede municipal de ensino. 

A aluna Vânia (9 anos), falou sobre como conheceu o projeto de ballet: 

"Ah!... na escola ... é ... que um dia a sôra falo que a gente podia escolhe 
alguma coisa pra fazer .... sabe. Aí eu olhei o que tinha e pedi pra minha mãe que eu 
queria fazê balé, por que eu sempre gostei de dançar ...sabe. aí eu comecei !"(sic) 
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Assim como a Vânia, muitas meninas começaram a freqüentar as aulas de 
ballet desta forma, conhecendo na escola e falando sobre seu interesse pela 
modalidade em casa. Para Tânia de 15 anos, este processo ocorreu um pouco 
diferente, pois foi por interesse de sua mãe, que ela procurou o projeto e passou a 
freqüentar as aulas, veja o depoimento de uma mãe, quando perguntada sobre o 
que ela acha sobre a escolha do ballet pela filha. 

"Bom! ... eu acho lindo, sempre adorei o balé, é eu acho tão delicado!...na 
verdade, eu sempre via a Tânia dançando em casa, e quando ela entrou na escola 
eu fiquei sabendo que tinha balé, aí eu perguntei, filha tu quer fazer balé?, ela disse 
que sim, aí eu coloquei ela e até hoje ela não parou". (sic) 

Na verdade, a influência dos pais é um fator extremamente importante na 
decisão dos filhos, em relação a modalidade em que vão praticar, muitos pais 
colocam, todas as suas expectativas e sonhos em cima de seu filho, segundo 
BECKER JR.(2000 pg. 24) (... ) “o pai, de acordo com Lewkon & Ewing ( 1980), é a 
figura de maior influência para o ingresso da criança no esporte ( ...) nesta última 
década do milênio há um crescimento importante da mãe, na introdução e 
manutenção da criança na prática desportiva”. 

Claro que raramente a criança decidi sozinha o que pretende praticar, 
principalmente nesta faixa etária investigada, mas é preciso que os pais tenham 
cuidado na forma de cobrar de seus filhos a participação nesta ou aquela 
modalidade, como relata a aluna do terceiro ano de ballet Lia de 10 anos. 

 

"Minha mãe até me pergunta como vão as aulas, se eu gosto, como é a 
professora, sabe, mas assim, ela não fica me incomodando... (risos) ... me 
mandando continuar, se eu quiser pará eu paro... é mais eu acho que eu nunca vou 
parar o ballet é muito legal ... risos."(Sic) 

Observando as aulas e os ensaios das coreografias, pudemos perceber a 
dedicação, o comprometimento, disciplina, e força de vontade destas crianças, que 
mesmo com dificuldades financeiras em casa, até mesmo dificuldades para se 
deslocar do bairro onde mora até o centro da cidade, o número de faltas é 
baixíssimo, veja a resposta da aluna Maria que estuda ballet na SMED há 8 anos e 
que tem 15 anos de idade, quando lhe foi perguntado, com quantos anos iniciou o 
ballet, e se costuma faltar as aulas: 

"Eu comecei com... 7anos, é ... e nunca quis parar... também só faltei uma 
ou duas vezes ... quando eu estava doente, daí eu faltei até na aula"(Sic).  

Segundo uma as professoras do projeto, este comprometimento, acaba sendo 
inserido de forma natural, no comportamento delas, pois estas meninas não estão na 
rua, ou sozinhas em casa no horário contrário a escola, mas sim estão praticando 
uma atividade que faz bem para elas, que elas gostam, melhorando seu 
relacionamento com os professores, com a família e com os colegas. 

Através das entrevistas percebi, que os interesses, sonhos e planos para o 
futuro, modificam de acordo com a idade, as meninas na faixa etária de 7 e 8 anos, 
não sabem responder direito, o que elas querem para o futuro em relação a dança, 
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estão em dúvida, como se pode perceber através da fala de uma das meninas, 
quando perguntei se ela queria ser bailarina quando crescer: 

."Ah! Sei lá ... acho que sim, ... eu gosto de balé, gosto de olhar balé, 
acho muito bonito, mas parece ser tão difícil o que as grandes fazem"(Sic). 

Para as meninas que estão iniciando, a possibilidade de ser bailarina 
profissional, ainda está muito distante, para elas as bailarinas são espécies de 
heroínas, algo inacessível. Este pensamento vai amadurecendo a partir da vivência 
e da prática adquirida. Como relata a aluna Carla (15 anos): 

"Eu sempre quis ser bailarina, mas no Brasil é muito difícil, a gente 
precisa correr atrás de mil patrocínios, e eu preciso terminar meus estudos e ajudar 
minha mãe, e para ser bailarina profissional eu precisaria dedicar todo o meu tempo 
para isto."(Sic) 

Com o depoimento desta aluna, pode-se perceber, que com o passar do 
tempo e com a convivência neste meio, os ideais vão modificando, a idéia de ser 
bailarina ainda parece ser impossível, mas os motivos mudam, a dificuldade para ser 
bailarina é muito maior do que o nível técnico, são os problemas financeiros que 
acabam sendo o empecilho, para a formação de novos talentos.    

Outro aspecto importante que pudemos observar, diz respeito ao 
relacionamento entre elas, todas são muito amigas, apesar das turmas serem 
grandes em média doze crianças por turma, elas são unidas, não existe rivalidade, 
disputa, competição, mas sim companheirismo e amizade. Acreditamos que estes 
princípios são incutidos pelas professoras, pois observando a forma como as aulas 
são conduzidas e como a professora interage com as alunas, pude-se perceber esta 
influência. Estes aspectos serão abordados em seguida, quando relatamos as 
observações à respeito do formato das aulas, metodologia e postura das 
professoras. 

 

O Professor e os aspectos profissionais da prática  

 

São responsáveis por ensinar a técnica do ballet, desenvolver ritmo, 
flexibilidade, além do fator psicológico de motivação, incentivando as crianças à 
prática desta atividade física. 

Estas professoras passaram por um processo de vivência no ballet, como 
bailarinas e depois se especializando em Educação Física, desta forma elas tiveram 
a oportunidade de ingressar no projeto da SMED, pois as professoras são 
concursadas pela prefeitura na área de Educação Física, e dedicam-se 
exclusivamente ao projeto de ballet. Verificamos que, este aspecto da formação em 
Educação Física, por parte das professoras proporciona uma preocupação e gera o 
interesse em buscar novos conhecimentos, através de cursos, pós - graduação, 
congressos e outros. Elas demonstram orgulho, disposição no desenvolvimento de 
seu trabalho, o qual lhes exige disponibilidade para atuarem, muitas vezes, fora de 
seu horário normal de trabalho, pois em alguns finais de semana, elas apresentam- 
se em espetáculos e  festivais de dança.  
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De maneira geral, estas professoras tem influência direta, no processo de 
desenvolvimento destas crianças, é através da convivência, da forma como estas 
professoras passam esta prática, que o interesse do aluno aumenta ou diminui em 
relação a esta atividade física. Respondendo a pergunta, como você vê sua prática: 

 "Penso que o trabalho tem que ser desenvolvido com muito amor, estudo, 
consciência, para que as aulas não se tornem monótonas e as crianças percam o 
interesse, a motivação, muitas vezes a criança até pode gostar de ballet, mas se a 
professora não superar suas expectativas, ela acaba desistindo, perdendo o 
estímulo. É se o professor não tiver consciência de seu papel, de que ele não está 
ali somente para reproduzir técnica, e que esse processo vai muito além, não vai 
existir um objetivo definido, e nem um sentido para que este projeto exista". (Sic) 

Em relação a esta questão, do papel do professor ou treinador, de acordo 
com Becker jr. ( 2000, pg. 85) nos coloca que, 

 " o treinador deve ser um animador da atividade esportiva. Os aspectos 
afetivos da interação do treinador com o atleta são muito importantes". 

Ainda em relação ao papel do professor, em relação a a afetividade e a 
desistência da prática, Becker jr. (2000), salienta ainda que, " Outro fator importante 
é a valorização que manifesta do esforço aplicado no trabalho e não de resultado 
obtido. 

Nestas etapas, os transtornos na relação com o seu treinador tem sido 
apontado como um fator importante para o abandono precoce do desporto pelos 
jovens (Smith, 1986;Scalon, 1997;Telöken, 1997).  

Através das observações que realizamos das aulas e ensaios para a 
apresentação de final de ano, as professoras tem uma preocupação, bastante 
positiva de preocuparem- se em ensinar, não somente a técnica e os passos 
perfeitos, mas sim que as crianças desenvolvam- se totalmente, conhecendo os 
movimentos, conhecendo seu corpo, usando o seu lado criativo, como relata a aluna 
Bruna, 10 anos, quando perguntada sobre o que ela mais gosta na aula: 

"Eu gosto muito de tudo, mas o mais legal, é quando a professora deixa a 
gente criar passinhos, até formar uma dancinha".(Sic) 

A respeito desta forma de atuar ou proceder do professor Becker jr. (2000), 
refere-se a Conduta Democrática, ou seja, é a conduta do treinador que permite 
grande participação dos atletas nas decisãos ligadas às metas do grupo, métodos 
de treinamento, tática de jogo, estratégias de competição, etc. 

Cratty (1989) citado em Becker Jr. (2000), apresenta as seguintes vantagens 
da conduta democrática adotada pelos treinadores: 

O atleta tem acesso a ele, podendo comunicar seus sentimentos, evitando 
crises na equipe e a dissolução da mesma. 

Proporciona independência, iniciativa, diminuindo a dependência em 
situações de tensão.  

Os atletas efetuam decisões táticas mais flexíveis se não estiverem 
programados de modo autoritário 
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O atleta tem uma conduta emocional mais madura pela delegação, pelo 
técnico, de decisões e autoridade. 

Estas considerações foram feitas em relação a treinadores e atletas, mas 
acreditamos que se encaixem no perfil do professor de ballet e os reflexos nos seus 
alunos. Claro, que no caso específico do projeto de ballet da SMED, as crianças não 
passam por tensões de competição, mas a preparação e as apresentações para o 
espetáculo, a exposição frente ao público, gera insegurança, nervosismo, tensão, e 
o professor deve preparar seus alunos para lidar melhor com estas situações. 

Ao mesmo tempo que o espetáculo gera toda esta tensão e preocupação, 
para todas as pessoas envolvidas, as professoras acreditam que é através do 
espetáculo que elas podem mostrar todo o trabalho desenvolvido durante o ano, e 
os resultados colhidos deste trabalho, na opinião delas para as crianças o 
espetáculo é a maior conquista que elas adquirem depois de um ano inteiro de 
trabalho. Como relata a professora Carla, quando perguntada sobre qual a 
importância do espetáculo no desenvolvimento do trabalho. 

 "O espetáculo é extremamente importante, na motivação, auto - estima 
das crianças, é o momento onde elas se transformam, onde elas se sentem mais 
importantes, com todo aquele clima de luzes, figurinos, e ao mesmo tempo, através 
do espetáculo elas adquirem maior confiança em si, pois no espetáculo elas não 
estão sozinhas, existem as colegas, professores, pais e amigos que estão junto 
apoiando aquele momento". (Sic) 

O espetáculo é encarado como o fechamento do ano, ele ocorre no período 
de uma semana onde cada professora, mostra seu trabalho, são separados dois 
dias para cada professora, e os espetáculos não precisam ter relação entre si, cada 
professora monta a peça que desejar, e para realiza-lo, pode fazer promoções, pois 
a verba que a prefeitura destina ao projeto não é suficiente para pagar todas as 
despesas com iluminação, som, figurinos e cenário. Como este projeto é 
desenvolvido para crianças carentes, as professoras criam promoções para ajudar 
com as despesas dos pais. Como relata a professora : 

“Todo ano a gente cria uma promoção, este ano eu estou fazendo uma 
rifa, e a professora Carmen, está fazendo a venda de lanches, que funciona assim: 
uma criança fica responsável por trazer em cada dia de aula um lanche, que é 
vendido entre as colegas, é uma forma de arrecadar dinheiro para o espetáculo e ao 
mesmo tempo existe um espírito de união e participação maior com o grupo”.(SIC) 

Através destes depoimentos podemos verificar que o professor é uma figura 
importantíssima no desenvolvimento psicofísico da criança, seu apoio, incentivo, 
afetividade com as crianças não são pontos que devem ser ignorados, e deveriam 
ser preocupação constante para estes profissionais, que buscam a melhoria da 
qualidade de vida das crianças, através da dança. 

 

A Família e a Afetividade 

O primeiro ponto que me chamou-nos a atenção em relação à família e a 
participação das crianças no projeto de ballet, diz respeito à constituição e os papéis 
desempenhados neste contexto. 
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A participação da família não se dá somente em torno dos pais. A partir das 
entrevistas, percebeu-se que na maioria dos casos são os pais que tem participação 
importante no cotidiano de aulas e ensaios das pequenas bailarinas, mas quando os 
pais não podem se envolver com este esquema de leva e trás, acaba acontecendo a 
participação de outros parentes, avós, irmãos mais velhos. A presença destes 
familiares é importante, pois exercem um papel de apoio e incentivo a prática 
escolhida pelas crianças. Assim falou uma das mães entrevistadas:  

"... nós como pais temos obrigação de acompanhar nossos filhos, como 
eu não trabalho fora, sempre trago a Michele para o balé, ... o pai não pode, mas 
sempre pergunta sobre a aula de balé e a escola."(Sic) 

Veja o que diz a mãe Maria: 

"Eu trabalho fora, não posso trazer ela, então ela vai para o balé com a 
irmã, eu dou dinheiro para a passagem elas vão e voltam sozinhas". (Sic) 

A presença da família é um fato importante na vida esportiva das crianças, em 
vários momentos, tanto na escolha, já citado anteriormente, como no apoio 
psicológico e mesmo se tratando de famílias de baixa aquisição financeira, o 
financeiro também é importante, pois os pais precisam se locomover de suas casas, 
na maioria das vezes de ônibus, como relatou a mãe de uma das meninas 
anteriormente, para levar suas filhas até o centro da cidade, onde se localiza o 
centro de cultura, para realizar a prática. Veja o que falou a mãe Dulce: ..." é, as 
vezes fica difícil manter tanto gasto, mas a gente faz um esforcinho, sabe ... ela 
gosta de dançar, a gente também acha bonito, então vale a pena, os gastos". (Sic) 

Mas o aspecto que me chamou mais atenção em relação ao envolvimento 
dos pais e familiares, é que mesmo não estando muitas vezes envolvidos com a 
manutenção semanal das aulas, os pais são participativos no que diz respeito ao 
andamento do projeto, eles reconhecem a importância do projeto de dança para 
suas filhas e para a comunidade, e não medem esforços para que as promoções e 
eventos promovidos sejam um sucesso. Assim falou a coordenadora Áurea, a 
respeito da participação dos tecimentos da vida de seus filhos, mas é muito 
importante saber "dosar", esta preocupação, pois a criança pode se sentir 
pressionada, cobrada, vigiada pelos pais. Assim falou a professora: 

“Acho que a participação dos pais é muito importante, sim, prefiro mil 
vezes aquela mãe que me liga para saber como está o andamento das aulas, do 
que aquela que nunca aparece, tem crianças que eu nem sei quem são os pais, ... 
mas eu não gosto quando eles querem olhar as aulas, ... a gente nota que a criança 
muda, ela não se concentra, fica com vergonha, não se sente a vontade, por isso eu 
não permito a presença dos pais nas aulas. O que eu costumo fazer, uma vez por 
ano é uma aula aberta, neste dia que quiser tem a oportunidade de assistir as 
aulas". (Sic) 

As crianças consideram importante o envolvimento de seus familiares, com o 
projeto e as aulas de dança, pois são eles que incentivam e dão o apoio necessário 
para que elas continuem praticando. Relatou a aluna Luiza 11 anos: 

"Eu começei o balé com 7 anos, e sempre gostei ... em casa minha mãe 
pede para eu mostrar, o que a gente aprendeu no balé, as vezes eu até ensino uns 
passos pra ela ... risos".(Sic) 
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Através das entrevistas realizadas, percebemos que a família é a base, o 
alicerce para o desenvolvimento afetivo e psicológico das crianças, eles são o apoio 
para as dificuldades e realizações de seus filhos, apesar das dificuldades financeiras 
vividas pela maioria destas famílias, eles valorizam a participação, dedicação e amor 
das crianças em relação a dança. Contribuindo com o pouco que tem, para ajudar 
na continuidade deste projeto, e poder proporcionar às suas filhas a prática de uma 
atividade física que tanto elas gostam e se empenham para pratica- lá. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através da elaboração deste trabalho, várias considerações importantes 
foram registradas. Todas elas, específicas ao contexto investigado, pois é importante 
salientar que não pretende-se generalizar os resultados em relação a outros 
contextos onde pode ocorrer esta prática.  

A idéia é registrar como ocorre o fenômeno, através da sua descrição, 
revelando sua estrutura. Procurou-se dessa forma, analisar criticamente os 
resultados obtidos no campo, relacionando – os com a produção de conhecimento 
sobre o ballet clássico e a participação da criança nesta prática. 

Na perspectiva teórica, resgatou-se a possibilidade da prática do ballet 
inserido no projeto social, sem a pretensão de transformar os participantes em 
atletas, e sim melhorar sua auto-estima, através da afetividade e a valorização do 
seu desempenho. 

Mostra ainda, os objetivos do projeto, e a preocupação em desmistificar o 
balé como prática de elite, estruturando um ambiente adequado para receber estas 
crianças carentes. 

Observa–se no estudo a importância da participação dos pais neste contexto, 
acompanhando-os em suas trajetórias. Acredita-se que a prática do ballet contribui 
para o desenvolvimento de habilidades e potencialidades, além do desenvolvimento 
psicológico e social das crianças. 

O envolvimento afetivo da família em relação as crianças é grande, 
compartilhando momentos de desânimo, preocupação e alegrias, explicitado 
principalmente durante os ensaios e espetáculos. 

As professoras falaram muito no seu envolvimento afetivo com as crianças, e 
acreditam que para atuarem no projeto como professoras de ballet, seria necessário 
procurar conhecimento além da prática do ballet, no caso citaram, a Educação Física 
como a mais adequada a este objetivo. 

De acordo com os professores e pais o projeto social de balé tem 
desempenhado papel importante na qualidade de vida dos participantes, pois as 
crianças mostram- se mais motivadas na escola, em casa e com os amigos. 

Outra consideração importante, realizado no trabalho de campo, diz respeito 
ao enorme esforço dispensados por estas pessoas para manter suas participações 
no projeto, as dificuldades encontradas são inúmeras, estão envolvidos neste 
contexto dificuldades financeiras por parte das famílias, incertezas a respeito da 
continuidade do projeto, o remanejo de vagas e a falta de professores, mas apesar 
de todas as dificuldades o sentimento afetivo envolvido neste contexto, vem 



www.ts.ucr.ac.cr 17 

superando todos estes problemas. A garra apresentada pelas crianças durante o 
ano de aprendizagem, o vínculo com os professores, o acompanhamento dos 
familiares, as relações interpessoais, constituem valores significativos e representam 
um sentido de vida para muitas pessoas que envolvem-se afetivamente com a 
prática do ballet, dentro do projeto social. 

Acreditamos que através deste trabalho, conhecemos e entendemos melhor 
este projeto social que forma um contexto tão fascinante e importante na vida destas 
pessoas. 

Acreditamos também que novas investigações possam contribuir para a 
ampliação desta discussão e, nesse sentido, consideramos importantes reflexões de 
diferentes campos de conhecimento. 
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