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RESUMO 

Este trabalho tem o propósito de contribuir para o entendimento do uso de analogias e 

metáforas - A&M - como instrumentos facilitadores do processo de ensino-

aprendizagem no balé. Pretendeu-se verificar como, quando e para quê as analogias e 

as metáforas eram utilizadas nas salas de aulas de balé. Buscou-se assim, esclarecer 

os usos de A&M e apontar a necessidade de se ampliar o uso intuitivo e implícito, 

tradicional, por uma metodologia explícita, consciente e sistematizada de transmissão 

dos conhecimentos técnicos e artísticos do balé. Realizou-se uma investigação 

aprofundada, cujo universo constituiu-se de 9 professores de balé, de 6 escolas 

conceituadas de Belo Horizonte. Esse conjunto de professores alcançou, com suas 

aulas, cerca de 178 alunos, observados, in loco, pela autora, em atividades com seus 

professores. A dissertação apóia-se em três grandes áreas, isto é, a arte da dança, 

com ênfase no balé, a educação, com ênfase na didática e a linguagem aplicada, 

concentrada no uso de A&M como facilitador da aprendizagem, cujos aspectos 

pertinentes a este trabalho são abordados resumidamente. Os resultados 

corroboraram a utilidade do uso de A&M no ensino de conceitos e práticas, 

necessárias à iniciação artística. Constatou-se, ainda, que o seu uso é freqüente entre 

os professores de balé, como recurso facilitador da aprendizagem. O uso corrente de 

A&M evidenciou a presença de uma linguagem-apoio, cuja função mediadora, busca 

uma aprendizagem significativa, mesmo não se apresentando explicitamente, mas 

tacitamente presente. Outra contribuição encontra-se na constatação, a partir da 

análise de desenhos, que as A&M podem ser utilizadas, também, como recurso para 

avaliar o grau de entendimento que os alunos têm dos movimentos de dança e como 

proposta de avaliação processual da aprendizagem de balé. 

 

Palavras-chave: analogias e metáforas, recurso didático, ensino de balé, cognição e 

linguagem, processo ensino-aprendizagem. 



 

 

viii

ABSTRACT 

The main purpose of this study was to contribute to the understanding of the use of 

analogies and metaphors – A&M – as facilitator tools in the process of teaching – 

learning ballet. It was intended to verify how, when, and what for these analogies and 

metaphors were used in the classroom environment, thus searching for an 

understanding of their applications, as well as to point out the need for a substitution of 

the implicit and intuitive traditional use for the explicit, conscious, and systemized one 

in the transmission of technical and artistic knowledge of ballet. A group of 09 ballet 

teachers instructors of 06 renowned ballet schools in Belo Horizonte was thoroughly 

investigated. This group reached, with its classes, nearly 178 students who were 

observed in loco, by the author of the study, in activities with their teachers. Three main 

areas support this study: the art of dance, with emphasis on ballet; the education, 

which is present in some didactic components; and the applied language, which 

concentrated on the use of A&M as didactic resources. The results corroborated the 

usefulness of the use of A&M in the teaching of concepts and practices necessary to 

the initiation to arts. It was verified that the use of A&M is frequent among ballet 

teachers as a facilitator resource for learning. The constant use of A&M evidenced the 

probable manifestation of a support language, whose mediating function search for a 

meaningful acknowledgement, even when it does not appear explicitly, but it is tacitly 

present. Another contribution can be found when one verifies, from the analysis of 

drawings, that A&M can be used, also, as resource to evaluate the degree of 

understanding the students have of the corporeal movements of the dance, and also as 

a proposal for process evaluation in the learning of ballet. 

 

Key words: analogies and metaphors, didactic resource, ballet teaching, cognition and 

language, teaching-learning process. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

A busca de alternativas para compreender, favorecer e facilitar o 

processo de ensino-aprendizagem tem sido uma constante preocupação dos 

docentes e dos pesquisadores da área de educação. Nesse contexto surgiu a 

questão da linguagem, atraindo grande parte da atenção de estudiosos, devido 

à sua grande importância no processo de construção do conhecimento 

humano. 

Particularizando, a linguagem metafórica e analógica vem firmando-se 

como uma importante linha de pesquisa, no mundo todo, devido à sua 

potencialidade de uso na aprendizagem. Estuda-se desde o papel da 

linguagem metafórica, no processo cognitivo humano, até abordagens 

metodológicas baseadas na utilização de analogias para se ensinar nas áreas 

de lingüística, ciências e educação em geral. 

A principal motivação para a realização deste trabalho, desde a idéia 

original, foi contribuir para o entendimento do uso de analogias e metáforas 

como instrumentos facilitadores do processo de ensino-aprendizagem. Tal 

contribuição teve como foco o uso didático de A&M na linguagem dos 

professores de balé. 

A razão de delimitar o estudo ao contexto do balé é a experiência 

prévia da autora nas áreas da dança clássica e da pedagogia. Adicionalmente 

a sua integração ao Grupo de Estudos de Metáforas e Analogias na 

Tecnologia, na Educação e na Ciência, GEMATEC/CEFET-MG, contribuiu para 

sua conscientização dos usos de A&M no ensino. Então, deu-se conta, que 

este recurso estava presente, implicitamente, em sua trajetória desde sua 

formação no balé e posteriormente em sua prática docente. 

Em decorrência, avançou uma hipótese tentativa, isto é, qual a 

importância de A&M no processo ensino-aprendizagem de dança 

clássica? Conseqüentemente, esta hipótese-tentativa torna-se o referencial 

básico desta pesquisa. Para corroborá-la, realizou, preliminarmente, rápido 
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estudo exploratório. Os resultados positivos foram encorajadores e serão 

retomados no capítulo 4. 

Daí passou-se a acreditar que valia a pena o registro e o estudo da 

utilização implícita de analogias e metáforas como recurso didático, já 

presente, no ensino do balé. Pretendeu-se verificar como, quando e para quê 

as analogias e as metáforas eram utilizados na sala de aula, buscando 

assim, esclarecer os usos de A&M e apontar a necessidade de partir do uso 

implícito e intuitivo para a adoção explícita, consciente e sistematizada 

desses recursos na prática cotidiana dos docentes de balé, e além de outras 

contribuições resultantes de seu uso como recurso didático. 

As intenções apresentadas acima, foram traduzidas nas seguintes 

questões básicas da pesquisa e norteadoras deste trabalho, no ensino de balé: 

- como se dá o uso de A&M? 

- qual a relação entre o uso de A&M e o processo ensino-

aprendizagem? 

- quais as contribuições de A&M, quando usadas como recurso 

didático? 

- como os alunos entendem as A&M? 

Buscou-se, adicionalmente, nesta pesquisa, verificar, na prática de sala 

de aula, quais os instrumentos os professores vêm utilizando como recursos 

facilitadores, na transmissão de conhecimentos técnicos e artísticos do balé. 

A pesquisa valorizou e enfatizou o estudo de caso, inicialmente com 

um caráter exploratório. Em seguida realizou-se uma investigação 

aprofundada, cujo universo constituiu-se de 9 professores de balé, de Belo 

Horizonte, pertencentes a 6 escolas conceituadas na área. Esse conjunto de 

professores alcança, com suas aulas, cerca de 178 alunos, observados, in 

loco, em atividades com seus professores. 

Ao longo do processo verificou-se que os resultados do trabalho 

exploratório foram, progressivamente, reforçando a hipótese inicial, sem 

necessidade de redirecionamentos. 

Para um melhor ordenamento da dissertação, optou-se por uma 

apresentação de sete capítulos, sintetizados a seguir. 
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Os capítulos 1, 2 e 3 situam os leitores nas três grandes áreas 

constitutivas do trabalho, isto é, a dança, com ênfase no balé, a pedagogia, 

presente com alguns componentes didáticos e a linguagem aplicada, 

concentrada no uso de A&M como recurso didático. 

O primeiro capítulo busca, por meio de uma panorâmica, situar e 

historiar o balé, levantando as características básicas do uso e do 

desenvolvimento da dança como arte. 

No segundo capítulo, caracteriza-se e historia-se o ensino do balé e 

suas particularidades, destacando-se suas relações com alguns aspectos da 

educação. 

O terceiro capítulo, aborda aspectos e exemplos de linguagem aplicada 

ao ensino, com ênfase em A&M, e na adequação desses recursos quando 

usados na sala de aula. 

Com o quarto capítulo, inicia-se a transição, passando das áreas e 

fontes teóricas às intenções e escopo deste trabalho, derivando-se, então, para 

o uso de A&M no ensino do balé, tema central dessa dissertação. Ainda nesse 

capítulo propõe-se um modelo teórico simples, cujo propósito é tentar 

classificar as escolhas analógicas e/ou metafóricas feitas pelos docentes de 

balé no uso de A&M. 

No quinto capítulo, apresentam-se a descrição metodológica e os 

instrumentos de coleta de dados utilizados, bem como a visão do ambiente 

pesquisado. 

O sexto capítulo, apresenta, trata e discute os dados e resultados 

obtidos em campo. Entre outros resultados relevantes mostram-se os ajustes 

dos resultados ao modelo proposto no quarto capítulo. 

Finalmente, no sétimo capítulo, são sintetizados e destacados os 

aspectos do estudo julgados mais relevantes. Também, realçam-se algumas 

potencialidades futuras, identificadas nesta investigação, pois em momento 

algum, pretendeu-se que este estudo esgotasse todos os aspectos relativos ao 

tema A&M no ensino de balé. 
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1. A ARTE DA DANÇA E UMA BREVE HISTÓRIA DO BALÉ 

1.1. INTRODUÇÃO 

The dance is the mother of the arts. Music and poetry 
exist in time; painting and architecture in space. But the 

dance lives at once in time and space. 
(SACHS, 1963:3) 

O homem vem dançando desde que se organizou socialmente. A 

dança é a arte mais antiga que se conhece e vem acompanhando o homem 

ininterruptamente através de sua história em todos os momentos de sua 

existência. É uma atividade inerente à natureza do homem. Não se tem notícia 

de povo algum, por mais primitivo que fosse, que não soubesse dançar. Sua 

origem é atribuída a um desejo universal do homem de exprimir a emoção pela 

ação. 

Muito antes de o homem descobrir a linguagem vocal, ele se 

comunicava através da linguagem gestual e rítmica. Ao dançar o homem fala 

numa linguagem, que, sem dúvida é muda, mas é certamente uma linguagem 

sensível e a mais antiga. Para Théophile Gautier1 apud Ellmerich (1962:273), a 

dança é um ritmo mudo, é a música visível. 

No decorrer da história do homem, em todas as etapas pela qual a 

dança passou: expressão de magia, ritual, cerimonial, expressão popular e 

também o prazer de se divertir, estava sempre envolvida com a forma de 

manifestação das vivências do homem no mundo e das influências que este lhe 

apresentava. Ela segue um trajeto que vai da caverna, à aldeia, ao templo, à 

praça, à igreja, ao salão e ao palco. 

 

                                            
1 GAUTIER, Théophile. s.n.t. 
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A dança juntamente com o homem mostravam através da plasticidade 

harmoniosa a intenção dos anseios e necessidades da humanidade. Dessa 

forma, evoluíram juntos revelando, através da história, a relação do homem 

com seu mundo e seus diferentes modos de vida. Para Valery apud Faro 

(1986:7): 

A dança é, na minha opinião, muito mais do que um 
exercício, um divertimento, um ornamento, um passa 
tempo social; na verdade, é uma coisa até séria e, sob 
certo aspecto, mesmo, uma coisa sagrada.  
Cada era que compreendeu a importância do corpo 
humano, ou que, pelo menos, teve a noção sensorial de 
sua estrutura, de seus requisitos, de suas limitações e da 
combinação de genialidade e sensibilidade que lhe são 
inerentes, cultivou, venerou a Dança. 

A história da dança pode ser considerada a partir de vários aspectos. 

Podemos fazê-lo do ponto de vista técnico, social, estético e expressivo. 

Porém, por estarmos falando da dança como arte, a parte técnica submete-se 

às demais. Caso contrário, não estaríamos falando de arte. 

Como mencionamos, a dança expressa hábitos e costumes dos povos, 

emoções e sentimentos do ser humano. Com o passar do tempo, a dança, 

como manifestação cultural, veio ganhando novas formas, novos passos, 

movimentos, ritmos e sentidos estéticos, configurando-se em diferentes tipos, 

estilos e finalidades da dança. Transforma-se em uma arte formada pela 

técnica, constituindo-se em arte autônoma. 

Assim, no Ocidente, a dança ancorou-se em referenciais lúdico-

religiosos. Uma de suas vertentes, séculos depois, viria a ser reconhecida na 

França como balletto ou dança-espetáculo, de origem italiana. 
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1.2. O BALÉ2 

1.2.1 Renascimento, a dança na Itália e sua migração para a França 

A arte tem servido ao longo da história a vários ideais, religiosos 

políticos, estéticos, próprios entre outros. Durante a Idade Média a arte 

ocidental esteve a serviço da Igreja. A secularização das artes ao tempo do 

Renascimento trouxe importantes mudanças para música e para dança. 

Devemos à Renascença a transferência de submissão aos princípios religiosos 

para os princípios humanísticos. 

Quanto à dança, no Renascimento, o refinamento social e mundano iria 

prestar particular atenção às danças de salão. Por outro lado, um dos aspectos 

do Renascimento é a vivificação de tudo o que constituía a grande cultura 

greco-latina clássica. Costumes mantidos durante a Idade Média, como o 

carnaval e as festas romanas, voltam a ter grande apogeu. As festas senhoris 

do Renascimento procuram, de certo modo, reviver os grandes festivais gregos 

e romanos. Os serões incluíam números de declamação de poesia, canto, 

música, dança e teatro. 

No Quattrocento3, o sonho dos poetas renascentistas, principalmente 

de Florença, era: 

(...) restabelecer a união íntima da palavra e do canto com 
a pantomima e a dança, reanimar o coro, as suas 
evoluções e os seus hinos, reencontrar, pela fusão das 
artes, a unidade do teatro. (RIBAS, 1966:35) 

Realizam-se na Itália esplendorosas representações em que, à 

maneira antiga, o drama é acompanhado de música, canto e danças. É o 

surgimento do drama musical, ou seja, a ópera lírica. Neste contexto a dança 

ainda não desempenhava qualquer papel de relevo, diferentemente do teatro 

que era apoiado na música e no canto. 

                                            
2 Optou-se por usar o termo aportuguesado, balé. Este já se encontra dicionarizado desde 1945, como 

dança artística que exige graça e precisão, na qual poses e passos são combinados para criar uma 
forma de expressão através do movimento. (HOUAISS, 2001) 

3 Quattrocento: termo italiano freqüentemente usado para referir-se ao século XV. 
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A própria palavra ballet tem origem italiana, e deriva do verbo ballare, 

que quer dizer dançar. A origem da palavra balé, segundo Houaiss e Vilar 

(2001), é: 

fr. ballet (1578) adp. do it. balleto, dim. de ballo 'baile, 
dança'; divulgado através do fr., ocorre no port. como 
ballet, balet em fins do sXIX, aport. balé d1945. 

Na França, realizam-se espetáculos semelhantes aos italianos, e que 

passaram a incluir os chamados entremezes que eram danças, cânticos, 

acrobacias, monólogos, momices, atrações exóticas. 

Durante a Renascença, franceses se sentem atraídos, como nunca, 

pela Itália. Houve um intenso intercâmbio entre os dois países, e vários 

italianos se fixam na França. 

Segundo Bourcier (1987:63): 

No campo do pensamento e das artes, a Renascença 
francesa passa pela Renascença italiana. Para 
compreender a evolução da coreografia na França do 
século XVI, é preciso examinar o do Quattrocento. 

Como resultado deste contexto, a cultura coreográfica chegou a 

parecer comum aos dois países. Mas antes de se desenvolver completamente, 

podia-se sentir na França que o balé era inteiramente importado da Itália. 

Surgem os primeiros documentos escritos desta época. Eram 

verdadeiros códigos de dança e que mostraram a situação desta arte no 

Quattrocento. Podemos citar alguns trabalhos como: Il Perfetto Ballerino de 

Rinaldo Rigoni, De arte saltendi et choreas ducendi, Libro del arte de danzare. 

No século do Cinquecento, a evolução da dança prosseguiu rumo à 

técnica mais exigente. Como resultado desta evolução podemos citar o tratado 

de Cesare Negri, artista precoce, dançarino e mestre de dança, la Grazia 

d’amore em Milão (1602). O tratado é composto de três partes e fornece 

cinqüenta e cinco regras técnicas, danças e descrições coreográficas. Negri 

também foi o primeiro a preconizar o início do en dehors, chamado por ele de 

piedi in fuore. 
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1.2.2 A corte francesa e o primeiro grande momento no balé 

Após a Guerra dos Cem Anos, a França se reergue. No fim do século 

XV, o reino voltou a ser o mais rico e populoso da Europa. Nas artes, é 

evidente a influência cultural da Itália no início do século XVI. 

A partir de Francisco I (1494-1547), organiza-se, pela primeira vez, 

uma verdadeira vida na corte. Os cortesões procuram o refinamento do 

comportamento, com o objetivo de elaborar uma arte de viver com elegância. 

Nesta nova sociedade, segundo Bourcier (1987:69), a dança aperfeiçoada pela 

Itália, será um exercício apaixonante. Porém, tratava-se apenas de danças 

comuns nos bailes da corte, faltando organizá-las em espetáculo. 

1.2.3 Ballet-de-cour 

As relações familiares da casa reinante francesa, os Valois, com os 

príncipes florentinos, os Médicis, proporcionaram o intercâmbio artístico entre a 

França e a Itália. Muitos artistas italianos foram chamados à corte francesa 

para dirigir espetáculos. 

Baldassarino da Belgioso chega a capital francesa em 1555 e passa a 

chamar Balthazar de Beaujoyeux. Foi dele a primeira definição de balé: um 

arranjo geométrico de muitas pessoas juntas, sob a variada harmonia de 

diversos instrumentos. (CAMINADA, 1999:86) 

Como marca desta fusão entre França e Itália, em 1581, por ocasião 

das bodas de Marguerite de Lorraine-Vaudémont, sobrinha da rainha, com o 

duque de Joyeuse, a corte francesa lança a forma artística do Balé ao 

organizar o Ballet Comique de la Reine, cujo autor e diretor foi o italiano 

Beaujoyeux. O gênero, sua técnica de representação e sua ação coreográfica 

são franceses. Era um espetáculo em que a música, a poesia, as danças, a 

decoração e a iluminação se uniram num esplendor até então nunca visto. Mais 

de dez mil pessoas foram convidadas para assistir ao evento, o qual marca o 

início do gênero denominado ballet-de-cour. Para Bourcier (1987:80), o Ballet 

Comique de la Reine fixou o arquétipo do balé da corte. 
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As danças eram apresentadas nos grandes halls do palácio, e os 

espectadores membros da corte ficariam de pé ou se sentariam em galerias 

erguidas nos lados do hall, enquanto as verdadeiras danças eram sempre 

executadas de maneira a ficar de frente para a audiência real – o rei e seus 

convidados que se sentavam em plataformas no final do hall. Outros 

espetáculos semelhantes se realizam na França, criando-se lentamente a 

tradição do ballet-de-cour. 

Até Luís XIII (1601-1645), o balé será um meio privilegiado de 

propaganda e afirmação do princípio monárquico. Quando a autoridade real é 

solidamente restabelecida, o balé se transformará em cerimônia de exaltação a 

pessoa do rei. 

1.2.4 A invenção da dança clássica 

A morte de Luís XIII marca o fim de uma sociedade, de uma cultura. 

Após seu reinado, o balé de corte foi mantido em estado de sobrevivência 

artificial que procurava, ao mesmo tempo, uma nova forma de espetáculo 

dançado e uma técnica mais específica do que as danças da corte. 

O jovem rei Luís XIV (1638-1715), que acabara de subir ao trono aos 

cinco anos de idade, amava a dança e desde muito cedo, tomava aulas de 

dança diariamente. A partir de 1648 é confiado a Pierre de Beauchamps o 

encargo de realizar e preparar os ballet-de-cour e ser o professor de dança do 

rei. A partir daí, tornou-se o compositor dos balés de Sua Majestade e 

transformou o rei em um grande bailarino que, aos doze anos de idade, faz sua 

primeira aparição desempenhando um papel no balé da corte. 

O rei preferia os espetáculos tradicionais do ballet-de-cour. Anualmente 

realizava-se um desses grandes espetáculos na corte, que, mais tarde, 

passaram a ser freqüentes. Entre eles podemos citar os mais conhecidos: 

Ballet du temps, 1654; Ballet des plaisirs, 1655; Psyché, 1656; les Plaisirs 

troublés, 1657; Alcidiane, 1658; Ballet de I’impatience, 1661. 
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A massa popular não tinha qualquer acesso à cultura ou a qualquer 

possibilidade de elaborá-la, enquanto a sociedade da corte era submetida a 

regras minuciosas de horários e aprisionada num modo de vida rígido. 

No balé da corte, tudo é calculado para a exaltação, o distanciamento, 

a divinização de Luís XIV. Luís ganhou seu título de Rei Sol, por seu papel 

como sol no Le Ballet Royal de La Nuit, em 1653. 

O gosto pela mitologia, constante desde o renascimento invade toda a 

arte oficial. O gosto pela Antigüidade é concebido como um modo, uma 

garantia, de perenidade da cultura da época. Surge assim uma arte artificial e 

rigorosa em que o gesto tem mais importância do que a emoção que a produz. 

A expressão individual e o natural são recusados em favor de uma ordem 

estabelecida com desejo de perenidade. 

Pierre de Beauchamps, herdeiro da sólida tradição italiana, fixa uma 

nova tradição da dança francesa nobre e torna-se o verdadeiro fundador da 

dança clássica. Sabe-se, através de testemunhos da época, que teve um papel 

decisivo na elaboração e na codificação dos passos, movimentos e as regras 

da técnica clássica: as cinco posições dos pés que até hoje governam o balé. 

Ele inventa o primeiro sistema de escrita coreográfica. A partir dos passos de 

dança da corte, Beauchamps trabalha e atribui-lhes uma beleza formal, uma 

regra dentro da qual se fixa a via de sua evolução. Toma o movimento natural, 

levando-o ao máximo do seu desenvolvimento, ao mesmo tempo em que o 

torna, esteticamente, artificial – porque não plástico. Apenas trinta anos foram 

necessários para que um mestre do gênero, Pierre de Beauchamps, 

conseguisse definir o essencial desta técnica. (BOURCIER, 1987:107) 

A tentativa de imobilizar e conservar o movimento em regras, com o 

objetivo de fornecer-lhe um rótulo oficial de beleza formal, é marcada pela 

fundação da primeira academia de Luís XIV, em 1661, a Académie Royale de 

Danse, numa sala do Louvre em Paris. Desta forma, nenhum espetáculo de 

dança novo pode ser apresentado antes de ser aprovado pelos acadêmicos. 

(BOURCIER, 1987:114) 

Outro nome importante, para a história do balé foi Jean-Baptiste Lully. 

Em 1672, ele assume a direção da Académie Royale de Musique et de Danse, 
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que hoje é conhecida como a Ópera de Paris, a qual foi um verdadeiro centro 

de criação e direção, onde todos os componentes de uma ópera e de um balé 

vão receber uma regulamentação rigorosa, que garantirá uma verdadeira 

profissão de dançarinos, com rendas fixas, estabelecendo e incentivando a 

competição para entrar no corpo de baile e chegar à posição de solista. 

Em 1713 foi criada uma escola de dança que se estabeleceu na 

Académie Royale de Musique. À época haviam surgido as primeiras bailarinas 

profissionais. No bailado Triumphe de L’Amour, de Lully, em 1681, pela 

primeira vez aparecem em cena quatro bailarinas no palco. Pelo começo do 

século XVIII, as bailarinas cresciam em importância, mas os bailarinos 

mantinham sua supremacia, em parte por causa da liberdade de movimentos 

que suas roupas ofereciam. 

1.2.5 O Ballet d’Action 

O século XVIII é um século de contradições. No plano ideológico, é a 

cidade que dá o tom e não mais a corte. As novas idéias, as luzes, são uma 

nova abordagem das doutrinas e dos fatos pela razão, liberada da opressão da 

autoridade, e difundem-se principalmente nos salões. As artes mostram que a 

grande opção do século é ser feliz. A dança conservará, no início do século, o 

formalismo da escola clássica. Depois, irá em direção ao realismo de assuntos 

e da técnica e rumo à expressão da sensibilidade. 

No século das luzes estão reunidos todos os elementos para o sucesso 

da dança, é um momento crucial. Há um grande público em potencial, um 

sentido de festa, que opta por uma ópera mais tentada pelo prazer, e uma 

técnica que evolui para esta forma de felicidade imediata, que é o virtuosismo 

como material do espetáculo. 

Em meados do século XVIII se dava ao coreógrafo a mesma 

importância que aos bailarinos. Esses coreógrafos separam o balé do canto e 

da declamação. Tinham como objetivo introduzir a narração dramática na 

dança. O balé necessitava encontrar a sua própria forma expressiva. Em 
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síntese, o objetivo era dar um significado aos movimentos da dança. Esta 

narração bailada irá chamar-se Ballet d’Action. 

No reinado de Luís XVI (1754-1793), Maria Antonieta (1755-1793), 

arquiduquesa da Áustria, nomeia como maitre da Academia Real, Jean 

Georges Noverre (1727-1810). Nascido em Paris, bailarino, professor e 

coreógrafo, foi o verdadeiro criador do balé dos tempos modernos, elevando a 

dança, que antes era divertimento, a arte. Foi quem definiu e criou o Ballet 

d’Action. 

Segundo Nanni (2003:106), Noverre criou o Ballet d’action, ou seja, a 

dança como espetáculo independente, onde enredo, movimento e a ação 

dançada coincidem completamente. O mestre acreditava que, antes de ser 

uma manifestação estética, a dança era uma forma de exprimir emoções com o 

corpo. A estética do movimento era apenas uma conseqüência da emoção que 

brotava na alma do bailarino. 

Jean G. Noverre, bailarino, coreógrafo e teórico e mestre reformador da 

dança no século XVIII, introduziu o uso de princípios anatômicos no 

treinamento técnico, mas priorizou e enfatizou a expressão, o charme e a 

elegância, mais do que a virtuosidade técnica. Ele insiste no fato de que o 

bailarino deve deixar de lado o virtuosismo técnico e procurar a expressividade 

corporal, desenvolvendo o espírito e a personalidade. O balé deveria conter 

idéias dramáticas e desenvolver uma ação através de passos e coreografias 

com a finalidade de se dirigir, não só aos olhos, mas à alma do espectador. 

Em uma série de cartas: Letres sur la danse, obra de 1760, Jean G. 

Noverre rompeu com o formalismo acadêmico de seu tempo e, com sabedoria, 

propôs transmitir suas experiências. Neste trabalho, recrimina seus 

contemporâneos que valorizam excessivamente a utilização técnica pura e 

esqueciam que a dança é, essencialmente, uma arte de expressão e de 

emoção e não uma virtuosidade acrobática. Para Noverre, tudo deveria 

representar, tudo deveria falar no dançarino, (...) cada gesto, cada atitude, cada 

movimento de braço deve ter uma expressão diferente. (MONTEIRO, 1998) 

Noverre criou, assim, o balé que girava em torno de uma ação 

dramática, que contava uma história, síntese do balé repertório. A dança 
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passou a ter uma narrativa, que apresentaria um enredo e personagens reais, 

modificando totalmente a forma do balé de até então. 

Noverre procurou a analogia do balé com a pintura e descobre os 

efeitos de luz e a perspectiva dos cenários, modera o virtuosismo da técnica 

adoçando-a com expressão gestual e mímica, adota um vestuário mais livre e 

apropriado aos movimentos do corpo e estabelece a colaboração mais íntima 

entre o coreógrafo e o compositor. Foram suprimidas as máscaras, as perucas, 

anquinhas e outros, pois o movimento era o meio de expressão para os 

sentimentos e pensamentos. (MONTEIRO, 1998) 

Nasceram assim os Balés de repertório, que vêm sendo dançados e 

adaptados até hoje, e nos quais a ação dramática deve ter início, meio e fim, 

representados em três atos, a partir de danças e mise-en-scènes. O mestre 

Noverre transformou o balé clássico em uma dança que não se limitava a uma 

execução mecânica, que foi capaz de emocionar pessoas em todo o mundo 

nos séculos seguintes. 

1.2.6 O Balé Romântico 

Com a Revolução Francesa decaiu o interesse pela dança, o público 

parisiense afastou-se do balé que até então estivera estreitamente ligado a 

uma classe social que acabava de cair, a aristocracia. Um pouco mais tarde do 

que nas outras artes, no balé francês, em 1832, surge o Romantismo. A ênfase 

sobre o indivíduo, mais do que sobre um arquétipo social, provoca uma 

rejeição das regras impostas pela sociedade anterior. 

A partir daí, a sensibilidade tem primazia sobre a razão. O coração e a 

imaginação assumem o poder, resultando numa inflação dos sentimentos e de 

sua expressão, como desejava o mestre Noverre. O Romantismo do século 

XIX transformou todas as artes, inclusive o balé, que inaugurou um novo estilo 

romântico onde aparecem figuras exóticas e etéreas se contrapondo aos heróis 

e heroínas, personagens reais apresentados nos balés anteriores. Foi nesta 

época que os balés de repertório se firmaram. 
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Esse movimento é inaugurado em 1827, quando chega a Paris, uma 

jovem bailarina. Seu nome era Marie Taglioni (1804-1884). Em 1832, seu pai, o 

coreógrafo Fillipo Taglioni, havia composto para sua filha uma dança sob 

medida, procurando os efeitos de alongamento do corpo, o macio, a leveza, 

que convinham a seu estilo e a um ser sobrenatural. Era o balé de A Sílfide. 

Sua vestimenta revolucionária marcou a evolução do traje do balé para 

as bailarinas. Os sapatos eram simples sapatilhas de cetim, com sola delgada. 

Para executar o novo modo de dançar nas pontas, ou seja, dançar nas pontas 

dos pés, protegia com algodão a ponta dos pés. O trabalho na ponta dos pés 

foi a inovação mais famosa do balé romântico, fazendo com que, anos mais 

tarde, fossem criados pelos italianos as sapatilhas de ponta que eram mais 

fortes, rígidas e mais apropriadas para este tipo de dança. 

O surgimento das sapatilhas de ponta e sua nova técnica transformam 

a dança feminina e masculina. Foi uma época grandiosa para as bailarinas, e 

quase eclipsou os dançarinos, que eram eventualmente relegados ao ignóbil 

papel de simplesmente carregarem as bailarinas pelo palco. 

Em síntese, a estréia do balé La Sílfide em 1832, marca 

definitivamente o nascimento do balé romântico e a carreira de Taglione, que é 

reconhecida como a rainha absoluta do balé romântico e famosa em toda 

Europa. O uso das sapatilhas de ponta passou a ser um elemento coreográfico 

indispensável. Não foi acidental a incorporação de um novo verbo ao 

vocabulário do mundo da dança, taglioniser, ou seja, bailar como Taglioni. 

Podemos citar nomes de outras bailarinas que marcaram o balé 

romântico, cada uma com sua personalidade e estilo, como Fanny Cerrito e 

Lucile Grahn, mas indiscutivelmente Taglione, Elsser e Grisi foram as grandes 

musas do balé romântico. 

Não seria exagero afirmar que até o final da década de 1870, a França 

era a professora de dança da Europa, antes que os alunos formados a partir da 

técnica francesa na Itália ocupassem os primeiros postos da Ópera de Paris, e 

que a escola acadêmica russa viesse impor sua supremacia no final do século. 
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1.2.7 A vertente russa 

Após algum tempo, na Europa, o período Romântico empobreceu-se, 

ocasionando o declínio do balé. Isso porém não aconteceu na Rússia, graças 

ao entusiástico patrocínio dos Czares. 

Foi no final da primeira metade do século XIX, os grandes 
mestres do balé – italianos, franceses – passam a 
trabalhar na corte dos czares, ocasionando a 
transferência da tradição do balé clássico para a Rússia 
czarista. (ALVARENGA, 2002) 

O balé se enraizou na Rússia durante o século XVIII. Foram criadas 

companhias em Moscou e San Petersburgo. A evolução do ensino e da criação 

de balés se deve quase exclusivamente à presença de professores de balé da 

Itália e da França. 

A invasão italiana e francesa do Teatro Imperial da Rússia fez com que 

o balé russo produzisse artistas magníficos. A Escola Russa é resultado de 

uma mescla da Escola Francesa, de beleza elegante e sensível, do virtuosismo 

e brilhantismo italiano e da paixão dos russos. 

A gloriosa historia do balé na Rússia, durante o século XIX, se deveu a 

uma sucessão de coreógrafos como: Didelot que chegou à Rússia em 1801, 

passando por Perrot que trabalha ali de 1849 a 1859 e Marius Petipa que 

chega em 1847. É creditado a Charles Didelot o estabelecimento do sistema de 

ensino que ainda preside o ensino russo de balé. A Escola Russa 

fundamentou-se, inicialmente, na francesa que enfatizava graça, charme e 

elegância. 

Por influência da chegada da italiana Virginia Zucchi em 1883, houve 

um grande abalo da Escola Russa, com sua virtuosidade técnica a tal ponto, 

que os russos passaram a valorizar crescentemente a força, vigor e 

brilhantismo técnico também. 

O coreógrafo Marius Petipa é um dos grandes responsáveis pela 

supremacia do Balé Russo, reconhecida nos quatro cantos do mundo. Por sua 

influência, o centro mundial da dança transferiu-se de Paris para São 

Petersburgo. Foi o criador da maior parte dos Balés de Repertório preservados 
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até hoje. Entre suas obras podemos citar: La Bayadére, 1877; Copélia, 1870; 

Raymonda, 1898; A Bela Adormecida, 1890; o Lago dos Cisnes, 1895, entre 

outros. 

Como se viu acima, a Escola Russa, desde o início, toma emprestado 

elementos de outras escolas, e os incorpora. Contudo, valorizam ao máximo o 

aprendido e perseguem o princípio de superá-lo, mantendo o caráter genial 

russo, sem nunca sacrificar o efeito estético. 

O próximo passo na evolução do balé russo se deu muito longe da 

Rússia, foi o Balé Russo de Diaghilev em Paris. 

1.2.8 Diaghilev - o Ballet Russo e suas influências 

O academicismo russo foi trazido pelo empresário Serge de Diaghilev 

(1872-1929) e seus Balés Russos, que se espalharam pela França, ainda mais 

porque encontrou um vazio coreográfico, e observou que o balé na França não 

estava tão desenvolvido quanto na Rússia, principalmente no que diz respeito à 

qualidade dos bailarinos. 

Para a França, que acabara de entrar na guerra contra a Prússia, os 

anos foram trágicos: o sítio a Paris, a derrota no final da guerra, a queda da 

monarquia e as guerras civis causaram vítimas entre artistas famosos e um 

enfraquecimento cultural. 

Diaghilev, inicialmente, foi nomeado adjunto do diretor dos Teatros 

Imperiais em 1899 e dois anos mais tarde foi demitido, pois suas singulares 

idéias não agradaram a conservadora e rígida administração do balé. 

Buscando dar vazão ao seu talento, organiza exibições, concertos e 

representações de ópera em Paris para mostrar ao Ocidente algumas das 

glórias da arte russa. Entre 1906 e 1908, para mostrar ao ocidente algumas 

glórias das artes na Rússia, ele decidiu apresentar alguns dos maiores 

bailarinos dos teatros Imperial de São Petersburgo e de Moscou, numa 

temporada que combinava ópera e balé na França. Desta temporada brotou o 

Renascimento do balé no mundo ocidental e a partir daí, Serge de Diaghilev, 

torna-se exportador da arte russa para a França. 
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Em 1911 decidiu, criar aquilo que foi sua razão de viver dali por diante, 

o Ballet Russo, uma companhia estável que viajaria pelo Ocidente. Artistas 

como Anna Pavlova, Tamara Karsavina, Vaslav Nijinsky, Mikhail Fokine, são 

contratados, figuram como bailarinos principais e são recebidos pela crítica 

francesa e européia com os melhores comentários. 

Após 1924 os laços de Diaghilev com os teatros imperiais russos foram 

cortados e os bailarinos tiveram que optar entre segui-lo ao Ocidente ou 

permanecer na Rússia. Então foram para França. Diaghilev queria que a dança 

fosse o ponto de encontro de todas as artes, começando pela cenografia. Os 

cenários foram uma revelação para o público parisiense. Para Bourcier 

(1987:229), nunca seria demais sublinhar a importância de Diaghilev para a 

ressurreição da dança no Ocidente. Seu trabalho provocava surpresa e 

chocava ao mesmo tempo pela beleza plástica de seus espetáculos, e o valor 

de seu grupo, composto por artistas da mais alta qualidade. 

Durante toda a sua carreira com o balé, Diaghilev incorporou à sua 

companhia pintores e compositores importantes da Europa. Exerceu uma 

grande influência nos movimentos artísticos da época. Onde quer que 

houvesse um talento potencial, lá ia descobri-lo o extraordinário instinto de 

Diaghilev. Mecenas, apaixonado pela música, pela pintura divulgou os 

impressionistas franceses na Rússia e, mais tarde, os músicos de vanguarda 

como Debussy, Ravel e Dukas. Também, revelou os grandes coreógrafos 

Massine, Balanchine, Lifar, com os quais, durante vinte anos, viajou pela 

Europa e América, abrindo novos horizontes ao balé que deverá ser, a partir de 

então, o resultado de trabalho de toda uma equipe, tecnicamente desenvolvida 

e artisticamente integrada. 

Com a morte Diaghilev, a companhia se dissolve em 1929. Seu legado 

é extraordinário. Foram vinte anos de existência do Balé Russo. Faro (1986:85) 

cita, entre outras contribuições mais importantes de Diaghilev e dos Balés 

Russos, que: 

1. ele instituiu o balé em um ato como obra de arte de tanto valor como o 

balé em três atos; 
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2. por seu intermédio, músicos e artistas plásticos renomados, voltaram a 

interessar-se por compor e desenhar para o balé. Encomendou 

partituras a compositores como Stravinsky, Ravel, Debussy, Prokofiev, 

Strauss, Satie e desenhos de figurinos e cenários a Back, Benois, 

Picasso, Derain, Matisse, entre outros; 

3. os Balés Russos, graças à Diaghilev e através de seus coreógrafos 

conseguem realizar uma revolução estética, mais que propriamente 

técnica; 

4. com suas constantes viagens, principalmente depois que a companhia 

quebrou definitivamente seus laços com a Rússia, conseguiu aumentar 

o público do balé; 

5. a aparição de bailarinos como Nijinsky, Bolm Mordkin, dentre outros, 

revitalizou, na Europa, a dança masculina, que caíra a um de seus 

níveis mais baixos. 

Diaghilev correu o mundo. O Ballet Russo encantou platéias na Europa 

e na América. 

Após a dissolução das companhias de Diaghilev, houve um vácuo. 

Exatamente como os mestres de balé errantes da Itália e França semearam a 

arte do balé em toda Europa nos séculos anteriores, agora os coreógrafos e 

bailarinos de Diaghilev transportaram seus talentos e idéias para as principais 

cidades do mundo ocidental. Conseqüentemente, podemos citar o surgimento 

de alguns pólos como o Balé dos Estados Unidos, de Stuttgard, da Bélgica, e 

da Inglaterra, entre outros. 

Influenciou a abertura de importantes companhias de dança como o 

American Ballet Theatre, British Royal Ballet e até o Ballet da Ópera de Paris. 

Sem dúvida ele revolucionou a coreografia e a era do balé moderno. 

1.3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A EVOLUÇÃO TÉCNICA DO BALÉ 

Podemos dizer que os avanços e progressos na história da dança, 

como em outras áreas, são interdependentes dos progressos técnicos, sociais 

e culturais da humanidade. 
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Na dança clássica, podemos assinalar alguns pontos básicos que se 

inserem nos alicerces da dança e sem os quais ela não teria tido o progresso 

que apresenta hoje em dia (FARO, 1986:36). Entre eles podemos citar: 

- a liberação nos trajes; 

- a liberação nos temas; 

- a popularização da dança; 

- o desenvolvimento vertical da dança, que se resume na busca de uma 

forma de sair do chão e ganhar o espaço; 

- as sapatilhas de ponta, que passaram a ser um meio de expressar não 

somente a poesia e a leveza, mas também a audácia e força; 

- seu progresso técnico graças à da codificação do seu ensino; 

- o aparecimento de artistas como Noverre, que dariam impulso a essa 

arte. 

Na sua longa história, o balé tomou muitas direções diferentes, e 

continua se transformando. Mas apesar das novas danças e das novas 

tendências, existe e sempre existirá um palco, um lugar para o balé, sua 

tradição e sua arte. 

1.4. O BALÉ NO BRASIL E A FORMAÇÃO DAS PRIMEIRAS ESCOLAS 

Como arte autônoma, a dança teatral no Brasil existe há relativamente 

pouco tempo. As referências a espetáculos de dança no Brasil no séc. XVI e 

XVII dizem respeito a ciganos ou saltimbancos exibindo-se em tabernas ou 

festas populares. Para Faro e Sampaio (1989:34), era a nobreza expatriada 

que, na medida do possível, seguia os hábitos da corte. 

No séc. XIX companhias francesas e italianas começaram a viajar para 

as Américas. Em 1826 um grupo dirigido pelo coreógrafo Marcel ficou alguns 

meses no Rio de Janeiro, obtendo patrocínio de D. Pedro I e encenando várias 

obras. 

A autora Edméa A. Carvalho (s/d), em seu livro O ballet no Brasil, 

relaciona os bailados apresentados no teatro Municipal, que foram catalogados 

na Biblioteca Nacional e no Museu do próprio teatro. Entre as companhias 
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internacionais que passaram pelo teatro destacam-se: Grande Companhia de 

Bailados Russos, sob a direção de Serge Diaghilev em 1913 e 1917, e que 

criou um grande impacto no público brasileiro; Grande Companhia de Bailados 

Ana Pavlova, 1918 e 1928, que acendeu previsível entusiasmo; Companhia de 

Bailados Russos, 1924; Original Ballet Russo, 1944 e 1946; Ballet Russo de 

Monte Carlo, 1940; América Ballet, 1941; The American National Ballet 

Theather, 1951, entre outros. 

Até as primeiras décadas do séc. XX, nenhum dos grupos que visitou o 

Brasil criou escolas locais. Só a partir da década de 1930 é que professores, 

egressos de companhias russas que visitavam o país, como Maria Olenewa e o 

casal Vera Grabinska e Pierre Milkhailovski, se estabeleceram no Rio de 

Janeiro e abriram escolas. 

Segundo Achcar (1980:209): 

(...) só em 1927 que o ballet no Brasil realmente teve o 
seu começo, com o convite feito a Maria Olenewa, antiga 
bailarina de Anna Pavlova, para fundar uma escola de 
dança da qual sairia um corpo de baile para o Teatro 
Municipal do Rio de Janeiro. 

A escola de Olenewa deu origem, em 1936, a mais antiga companhia 

estatal de dança no Brasil e de trabalho mais constante. Os principais artistas 

de Olenewa eram: Maryla Gremo, Madeleine Rosay, Leda Iuqui, Carlos Leite, 

Lorna Kay, Yuco Lindberg, Italia Azevedo, Edy Vasconcelos, Luiza Carbonell, 

Eduardo Sucena, Elsa Chaise, entre outros – todos pioneiros da cultura da 

dança clássica no Brasil. 

Outros nomes sucederam Olenewa na direção da companhia a partir 

de 1939. Entre eles podemos citar: Vaslav Veltchek (1939), Yuco Lindberg 

(1942), Igor Schwezoff (1945), Nina Verchinina (1947), entre outros. 

Em 1950, Tatiana Leskova, francesa de origem russa, foi contratada 

como maitresse de ballet, coreógrafa e bailarina do Teatro Municipal do Rio de 

Janeiro, e, em 1959, a soviética Eugenia Feodorova assume a direção. 

A partir de 1981, quando o Teatro Municipal foi encampado pela 

FUNARJ  e passou a prestigiar as sapatilhas, Arnaldo Niskier convidou Dalal 
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Achcar para dirigir a companhia, que foi reestruturada e ampliada, passando a 

chamar-se Ballet do Teatro Municipal. Em 1987 o balé voltou à direção de 

Tatiana Leskova. 

A seguir outras companhias estatais foram fundadas: Balé do Teatro 

Guaíra, Balé da Cidade de São Paulo, Balé da Fundação Castro Alves da 

Bahia e o Balé da Fundação Clóvis Salgado de Belo Horizonte. Podemos citar 

também o surgimento de companhias como Ballet do IV Centenário de 1954, 

Ballet Stagium 1971, Grupo Corpo, 1º Ato, entre outros. 

A popularização mundial da dança, que acontece nos 30 anos 

seguintes em todo o Brasil e em todos os gêneros, passou a usar a dança 

também na televisão, no cinema, cassinos, teatros de revista, entre outros. 

1.5. ESCOLAS DE BALÉ EM BELO HORIZONTE 

Anteriormente aos anos 40, a prática profissional de balé era 

inexistente em Belo Horizonte. Segundo Alvarenga (2002:86): 

A dança era exercida mais como dança de salão, em 
bailes que animavam as primeiras décadas da capital, ou 
mesmo dentro das práticas escolares, desenvolvidas 
como conteúdo em aulas de Educação Física - 
enriquecendo datas cívicas e festas –, e terá os nomes de 
Guiomar Meireles e Natália Lessa, professoras de 
ginástica, suas maiores figuras. 

Para a entrevistada, bailarina, maitre e coreógrafa mineira, Dulce 

Beltrão (2005), a primeira professora a dar aulas de dança em Belo Horizonte 

foi Guiomar Meireles, que tinha a formação em Educação Física. Porém, não 

se tem muita informação ou registro do seu trabalho. 

Natália Lessa fundou sua escola, no salão nobre do Grupo Escolar 

Barão do Rio Branco, no dia 17 de agosto de 1934. Era autodidata e criou 

soluções próprias para ensinar dança onde a técnica era escassa. A partir do 

seu trabalho, instalam-se as condições iniciais que construíram o campo da 

dança clássica em Belo Horizonte, formado por uma clientela de diversos 

níveis sociais, bem como de um público freqüentador de seus espetáculos nos 
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auditórios e teatros da cidade. Seu trabalho era mais solto, mais circense do 

que acadêmico. Sua escola apresentava espetáculos no Cine Tupi, nas 

famosas sessões das 10, aos domingos e onde, também, realizava seus 

festivais anuais (BELTRÃO, 2005). 

Como vimos, a vinda da dança acadêmica é recente em Belo Horizonte 

e a história da dança clássica começa somente nos finais da década de 40, 

quando surge como prática corporal voltada para o desenvolvimento artístico-

profissional, através da técnica clássica em 1948, com a chegada à cidade do 

dançarino e bailarino gaúcho Carlos Leite. Até então, atuara no Brasil e no 

exterior, como bailarino e coreógrafo em óperas, balés, teatros, cinema e 

televisão. Mas foi, em Belo Horizonte, como professor de balé clássico, que 

imprimiu seu nome na história do balé mineiro (FARO e SAMPAIO, 1989:235). 

Em 1947, em uma apresentação do Ballet da Juventude em Belo 

Horizonte, Carlos Leite recebe um convite do Diretório Central dos Estudantes 

(DCE) para criar uma escola de balé clássico na capital mineira. A escola é 

inaugurada na cidade em 1948, numa sala do Diretório Acadêmico dos 

Estudantes, para um grupo de jovens que se ressentia da falta de um professor 

dessa arte. 

Em 1949, a escola muda-se para o edifício do Brasil Palace Hotel. Em 

1950, se transfere para o prédio do conjunto IAPI, na Avenida Antônio Carlos e, 

mais tarde, a convite do governador Juscelino Kubitschek para prestar serviços 

à municipalidade e ao Estado, fixa-se no local das obras do atual Palácio das 

Artes. 

Para Santos (1995:147), Carlos Leite formou gerações de bailarinos e 

abriu caminho para que a capital mineira se tornasse um dos pólos da dança 

no Brasil. 

Segundo Lobos (s/d): 

O futuro do balé mineiro ficou estabelecido a partir do 
momento em que diversos dos componentes do Ballet de 
Minas Gerais como: Klauss Vianna, Maria Luiza 
Bouchardet, Lúcia Tristão, José Moura, Décio Otero entre 
outros, alçaram vôo para lugares distantes levando em 
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alto nível os ensinamentos de dança, conseguidos com 
tanto valor por Carlos Leite. 

Muita gente de expressão no universo da dança tanto em Minas, como 

nacionalmente, estudou com Carlos Leite. Dentre outros podemos citar, Klauss 

Vianna, Dulce Beltrão, Silvia Calvo, Lina Lapertosa, Décio Otero, Rosana Ziller, 

Maria Clara Salles, Tíndaro Silvano, Lúcia e Lídice Tristão, entre muitos outros. 

Carlos Leite foi sem dúvida um dos responsáveis pela formação de 

uma identidade e estruturação do ensino de dança clássica em Belo Horizonte. 

Todos os nomes citados acima, além de bailarinos, coreógrafos e diretores, 

também foram professores de dança e muitos abriram suas escolas e com o 

tempo, várias outras surgiram em Belo Horizonte. 

Mais recentemente, segundo reportagem de Neves (1996), o Grupo de 

Dança era um movimento de escolas de Belo Horizonte que se uniram para 

defender a metodologia, a aplicação do conhecimento especializado na dança 

em Belo Horizonte. As escolas que formavam o grupo, em número de oito, 

existiam em média há 18 anos. A propósito, o Grupo de Dança apontava 

alguns princípios básicos, norteadores do moderno ensino de balé que: 

(...) ao lado do respeito à natureza do corpo, confirmam a 
pluralidade de aplicações da arte da dança na vida diária. 
Destacando-se como pontos principais no trabalho com 
os alunos: a maior consciência do corpo, o pensamento 
criativo independente, o desenvolvimento da 
sensibilidade, da musicalidade, da imaginação, da 
iniciativa e afetividade. (NEVES, 1996) 

Atualmente, em nosso meio, as escolas e professores de balé não 

estão preocupados somente em ensinar os passos de dança clássica e sim em 

ensinar o corpo a dançar e se expressar. Buscam a ampliação de suas 

propostas, levando à sociedade facetas não só de formação dos artistas 

profissionais, mas, adicionalmente, oferecendo opções de atividades físicas, 

lazer e/ou de aquisição de melhor qualidade de vida, em que se possa destacar 

a consciência corporal, como possibilidade de expressão da auto-estima e 

melhor integração sócio-afetiva. Muito importante, ainda, é a contribuição para 
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a formação de público, e não menos importante, a garantia de sobrevivência 

das escolas. 
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2. O ENSINO DO BALÉ E O ENSINO REGULAR 

2.1. INTRODUÇÃO 

Como foi descrito anteriormente e destacando as contribuições mais 

significativas, o balé, dança artística ocidental, evoluiu influenciado pela 

racionalidade cartesiana que sugere um treinamento específico e uma 

coordenação de movimentos. Com o Renascimento, surge a necessidade do 

profissional de ensino da dança clássica, a fim de atender às novas exigências 

da evolução técnica e sua transmissão às novas gerações. 

Esse processo de transformação resultou em um conjunto de novos 

elementos relevantes para a evolução da dança no Ocidente, tornando-se arte 

independente e autônoma. 

A partir daí, foram redefinidas, certas característica da dança, como a 

manifestação espontânea e a expressão global do corpo envolvendo emoção, 

sensualidade e criatividade, que tiveram que se adequar a determinadas leis e 

preceitos técnicos. (SACHS, 1963) 

Como resultado de um lento processo de descobertas, que foi 

construído através dos séculos XVI e XVII, a linguagem clássica, tal como hoje 

a conhecemos, teve sua culminância no século XVIII. Ficou alicerçada num 

rigoroso sistema que possui princípios ou fundamentos incorporados ao longo 

da sua evolução, tais como: 

- POSTURA: a posição en dehors4 - As cinco posições básicas dos pés – 

Pierre Beauchamp codificou as cinco posições dos pés que até hoje 

governam o balé. 

- TÉCNICA: no balé, os bailarinos têm que executar movimentos precisos, 

padronizados pela primeira vez na França no século XIX. Pierre 

                                            
4 En dehors: trad., para fora, voltado para fora. 
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Beauchamp codificou os passos, os movimentos e as regras do balé. 

Todos os passos começam ou terminam em uma das cinco posições 

dos pés. Os passos se constituem numa seqüência de movimentos 

metodicamente ordenados, formando complexas figuras e poses. A 

partir do desenvolvimento da técnica de dançar nas pontas dos pés, os 

sapatos de ponta, passaram a ser um meio de expressar não somente 

a poesia e a leveza, mas também a audácia e força no desempenho da 

técnica clássica. 

- FORMATO DE AULA: Carlos Blassis, fundador da Escola Italiana, teve o 

grande mérito de recodificar e sintetizar tudo o que era conhecido de 

técnica de balé até aquela época (1803-1878). Conhecedor de 

anatomia estendeu o uso dos princípios anatômicos a transformação 

do corpo em um instrumento dançante, que assim alcançou grande 

destreza. Blasis concebeu o formato de aula de balé usado 

universalmente até hoje. 

- EXPRESSÃO: a expressão como um dos fundamentos do balé, se deve a 

Jean-Georges Noverre e seus princípios. Para ele, o balé, deveria 

conter idéias dramáticas e desenvolver uma ação através de passos e 

coreografias com a finalidade de se dirigir, não só aos olhos, mas à 

alma do espectador. É a arte de fazer passar emoções e ações à alma 

do espectador pela expressão verdadeira dos movimentos, dos gestos 

e do corpo – emoções acima da técnica. Os movimentos e gestos só 

poderão ser utilizados quando têm a função expressiva. 

Como resultado, na dança clássica os passos do balé são levados ao 

extremo de sua beleza formal, por meio de uma artificialidade intencional, mas, 

ao mesmo tempo, de forma poética e expressiva. Os artistas, não se reduzem 

a acrobatas, incorporam e dão um complemento de alma aos movimentos, 

carregando-os de pura poesia. (BOURCIER, 1987:221) 

Segundo Faro (1986:29), a técnica por si só pode transformar a arte da 

dança em espetáculo circense, quando na verdade ela deve ser empregada em 

benefício dos valores sociais e estéticos da arte do balé. 
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Disso resulta os imprescindíveis momentos de ensaio e preparação 

técnica para que o corpo do bailarino adquira uma segurança técnica que 

apague nos seus movimentos qualquer traço de esforço e lance o espectador 

para além da aparência, da materialidade, ao encontro do encantamento e da 

magia do movimento expressivo, poético e artístico. Realmente, na dança os 

pés do bailarino devem ser como suas mãos e as mãos como a sua alma. Em 

seu livro A alma e a dança, Valéry (1996:39), sintetiza de maneira primorosa 

esta fusão da expressão e da técnica na arte de dançar: 

Mas, agora, não parece estar tecendo com seus pés um 
tapete indefinível de sensações? Cruza, descruza, trama 
a terra com a duração... Ó encantadora obra, o trabalho 
precioso de seus artelhos inteligentes que atacam, que 
esquivam, que amarram e desamarram, que se 
perseguem, que levantam vôo! Que hábeis, que vivos, 
esses puros operários das delícias do tempo perdido!... O 
mesmo ponto do chão leva-os a brigar como por um 
grãozinho! Eles se exaltam juntos, e se chocam no ar, 
ainda uma vez!... Pelas Musas, queria que meus lábios 
tivessem esses pés! (VALÉRY, 1996:39) 

2.2. CONCEPÇÕES DO ENSINO DE BALÉ 

Dando continuidade à evolução do balé discutida acima, os processos 

e movimentos artísticos, inicialmente revolucionários e inovadores, com o 

passar dos anos, adquirem uma tendência, aparentemente irreversível, de se 

constituírem em escolas. Isto se deve à necessidade de permanência mais 

tradicionalmente associada à Arte. Artistas ou seus seguidores, que ousaram 

transformar seus processos criativos em escolas, desenvolveram práticas 

pedagógicas específicas que foram se cristalizando, deixando de ser 

inovadoras. 

Como se verá a seguir, ao virarem escolas, estilos pessoais de artistas 

renomados e/ou movimentos artísticos, são sistematizados e o processo de 

transmissão de conhecimento é determinado pela concepção da nova escola 

criada, que passa a estipular normas e definir características próprias. 
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As grandes escolas artísticas do mundo produziram e reproduziram 

linhas e princípios educacionais de suas épocas, aqui denominados 

concepções de ensino. Vários métodos foram criados e aperfeiçoados, tais 

como os métodos italiano, francês, russo, inglês entre outros, resultantes 

desses movimentos, como se viu no capítulo 1. Esta diferenciação entre 

escolas não é uma simples questão de nacionalismo, mas de diferentes 

enfoques do balé e seu ensino. 

A técnica acadêmica, conforme é concebida hoje, é basicamente russa, 

que, por sua vez, é resultante da fusão dos estilos italiano e francês no século 

XIX – a graça de uma e o virtuosismo da outra, aliados ao temperamento 

emotivo do povo russo. As duas escolas, italiana e francesa, evoluíram 

paralelamente, desenvolvendo características próprias. 

Concebeu-se e se apresenta abaixo, o quadro 1 com a síntese das 

principais características dessas escolas. 

Quadro 1 - Síntese das principais escolas de balé clássico. 

Escola Italiana Escola Francesa Escola Russa Escola Inglesa 

Desenvolveu-se 
acrobaticamente, 
caracterizando-se pelo 
estilo allegro, 
movimentos vivos, 
angulosos, com certa 
rigidez. 

São também suas 
características, os 
braços estendidos 
vigorosamente, a 
velocidade, a técnica, o 
virtuosismo. 

Desenvolveu-se 
caracterizando-se pela 
graça, a leveza, os 
movimentos 
arredondados, braços 
leves, no estilo adágio. 

É resultante da fusão dos 
estilos italianos e francês 
no século XIX – a graça 
de uma e o virtuosismo 
da outra, aliados ao 
temperamento emotivo 
do povo russo. 

Caracterizada por 
exatidão técnica e 
sóbria interpretação. 

Entre os méritos da 
Royal Ballet destaca-se 
o de ter imposto um 
certo estilo peculiar, 
que não tem a 
exuberância russa nem 
o requinte francês. 

FONTE: Quadros concebidos e elaborados pela autora, 2005. 

Como visto, estas escolas possuem características próprias que não 

podem deixar de ser reconhecidas, e é esse o motivo de se empregar diversas 

formas ou concepções de ensino de balé. Porém, estas características não 

descaracterizam a arte do balé nem prescindem da essência dessa arte, que 

permanece comum a todas. As diferenças ou particularidades geralmente se 

apresentam, nas posições de pés, braços, tronco, cabeças, entre outros, e 

também na forma de interpretação dos bailarinos. 
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São apresentados adiante alguns desenhos esclarecedores, 

encontrados no livro Technical Manual and Dictionary of Classical Ballet 

(GRANT, 1982), nos quais podemos identificar algumas das particularidades 

destas escolas, quanto a poses, posições de corpo, braços e perna. 

Uma das poses básicas do balé é a pose de Arabesque. São 

geralmente usados para concluir uma seqüência de passos; em movimentos 

lentos do adágio e usados como movimento masculino do allegro. As formas 

podem variar infinitamente. Seguem, abaixo, algumas ilustrações das poses. 

Figura 1 - Arabesques: (A) Método Cecchetti; (B) Escola Francesa; (C) Escola 
Russa. 

 

 
 

(A) (B) (C) 

FONTE: Adaptado de GRANT, 1982. 

As Posições básicas do corpo são, em si mesmas, um estudo de 

linha e perspectiva e seus preceitos podem ser aplicados nos outros 

movimentos de dança. 
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Figura 2 - Posições básicas de corpo: Método Cecchetti. 

      
FONTE: Adaptado de GRANT, 1982. 

Figura 3 - Posições básicas de corpo: Escola Russa e Francesa. 

      
FONTE: Adaptado de GRANT, 1982. 

Diferente das posições dos pés, que são padronizadas em todos os 

métodos, as Posições de braços são diferentes dependendo do método. 
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Figura 4 - Posições de braço: (A) Método Cecchetti; (B) Escola Russa; (C) 
Escola Francesa. 

      
(A) 

 

 
(B) (C) 

FONTE: Adaptado de GRANT, 1982. 

A pose de Attitude na dança, em particular, foi criada por Carlo Blasis 

a partir da estátua de Mercúrio de Giovanni da Bologna. É a posição em que 

uma das pernas fica suspensa atrás da outra. 
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Figura 5 - Attitudes. 

 
FONTE: Adaptado de GRANT, 1982. 

Nota-se, porém, que em todas as escolas, a nomenclatura dos passos 

é sempre expressa e registrada em francês, sendo este um dos fatores que 

garantem sua integridade e universalidade como linguagem artística. 

Apesar das várias concepções apresentadas, existem regras e 

cuidados necessários ao desenvolvimento técnico de qualidade adotados por 

qualquer uma das escolas clássicas citadas antes. 

Neste contexto, as especificidades do ensino de balé, acabam por 

definir conteúdos, metodologias e práticas já estabelecidas no ensino da dança 

clássica, e principalmente na utilização de recursos didáticos no processo 

ensino-aprendizagem, foco central deste trabalho. 

Pretende-se abaixo, discorrer sobre alguns aspectos da prática de sala 

de aula da dança clássica e suas relações com aspectos didáticos de algumas 

teorias educacionais, correntes no Ensino Regular. Convencionou-se, neste 

trabalho, usar-se a expressão Ensino Regular, como contraponto diferenciador 

do ensino específico do balé, que, em geral, é realizado em Cursos Livres. 
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2.3. ENSINO DO BALÉ HOJE 

A organização do espaço de aprendizagem no ensino de dança 

clássica leva em consideração os objetivos da aprendizagem, organização e 

seleção de conteúdos e atividades, de acordo com o desenvolvimento 

sensório-motor dos alunos. Conseqüentemente, o principal critério de 

enturmação é o da faixa etária. 

A progressão tem o sentido da verticalização, que leva de um nível 

para o outro mais elevado, procurando garantir a organização seqüencial dos 

conteúdos através de aspectos lógicos, de gradualidade e de continuidade. 

Ressalta-se que, a progressão no ensino da dança não é totalmente rígida. Ela 

leva em consideração o avanço do aprendizado individual do aluno, 

principalmente, após a etapa básica de formação. 

Até a idade de sete anos, a criança não tem sensibilidade muito grande 

em relação a exercícios de alongamento e nem uma noção espacial muito 

aprimorada. O trabalho é voltado para a conscientização corporal e 

desenvolvimento do gosto artístico pela música e pela dança. 

Aos sete anos a criança já tem prontidão suficiente para começar a 

fazer exercícios de dança. Sendo assim, um trabalho no campo da dança 

clássica começa, efetivamente, aos sete anos, quando o amadurecimento 

muscular e o sistema nervoso já estão adequados para iniciar-se esse trabalho. 

A maior procura nas escolas de balé é para a faixa entre seis e dez anos de 

idade. 

Normalmente, a formação em dança clássica tem a duração, em 

média, de oito anos. Mas isto pode variar de acordo com o tempo e a 

dedicação do aluno. Os níveis ou etapas do curso, podem ter nomes diferentes 

de acordo com a concepção de ensino adotada pela escola. 

2.3.1 Processo ensino-aprendizagem no balé 

O ensino da dança clássica tem como pontos de concentração especial 

o aperfeiçoamento da capacidade motora, a formação de habilidades técnicas, 
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a aquisição de um repertório motor e o desenvolvimento de qualidades 

artísticas. 

Quando um aluno começa seu aprendizado, o professor tenta fazê-lo 

captar e incorporar uma série de objetivos gerais básicos à dança clássica. 

Descobrir o corpo e tomar consciência de suas possibilidades são os primeiros 

objetivos ao se iniciar a aprendizagem. 

O livro Primeros pasos em Ballet Clasico (PRIMEIROS, 1985:33) 

apresenta como principais objetivos da dança clássica: o descobrimento do 

corpo no âmbito sensitivo; a tomada de consciência do corpo; o conhecimento 

das possibilidades de utilização do corpo; a consciência do corpo como 

instrumento capaz de expressar-se; a percepção do espaço, e do corpo, nesse 

espaço; a aquisição e o desenvolvimento do sentido de ritmo; a capacidade de 

coordenação do movimento; o posicionamento técnico; e finalmente, a 

integração efetiva do aluno no corpus técnico da dança clássica. 

Uma síntese desses objetivos se expressa muito bem na fala de 

Vianna (1990:62): 

A primeira coisa que um professor precisa fazer é dar um 
corpo ao aluno. Mas como é possível dar um corpo a 
alguém? Todos sabemos que o corpo existe, mas 
sabemos intelectualmente. (VIANNA, 1990:62) 

A especificidade da técnica de balé, exige que os alunos adotem uma 

postura totalmente diferente de seu posicionamento natural do dia-a-dia. Assim 

sendo, os professores assumem uma grande responsabilidade e compromisso 

de realinhar a coluna, a caixa torácica, as costelas e a pélvis, que foram 

alteradas de sua posição natural ao se fazer a rotação dos membros inferiores 

para fora (o en dehors), reajustando a distribuição do peso. Caso tais ajustes 

não sejam cotidianamente feitos, erros graves de postura desenvolver-se-ão. 

Daí a importância de se evitar que o aluno simplesmente copie as 

posições e os passos. O professor deve ser hábil levando o aluno a 

compreender e internalizar corporalmente aquela nova postura. Assim, o 

professor, trabalha na perspectiva de proporcionar experiências de 

aprendizagem que estimulem o aluno à internalização de conceitos, ao invés 
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de simplesmente memorizá-los. O aluno deve ter autonomia e domínio corporal 

na execução do movimento. 

Os alunos diferem individualmente e, principalmente no ensino do balé, 

necessitam de atenção individual, devendo ser conscientizados sobre seus 

limites e potencialidades e, acima de tudo, ensinados a respeitar e apreciar o 

próprio corpo. Evita-se impor posições que o corpo não seja capaz de atingir 

devido a limitações físicas. A busca de avanço técnico deve respeitar o ritmo 

individual dos alunos. Para Vianna (1990:118): 

A postura, portanto, não é uma coisa fixa. É tão flexível 
quanto o galho de bambu e profundo como suas raízes, o 
que permite que meu eixo oscile para frente e para trás, 
de acordo com meu estado físico-emocional. Porém, à 
grande flexibilidade deve corresponder uma enorme força 
de resistência.  
Assim como o bambu, o corpo humano tem a propriedade 
de se dobrar sem quebrar – quando respeitamos sua 
natureza e colocamos em prática suas potencialidades. 

A dança, como a maioria das artes, tem características específicas, 

pois é ensinada num contexto em que não há dissociação teórica-prática: são 

apresentados imbricadamente. O aprender e o fazer na dança não são 

tomados em sua dualidade, mas na conjunção do ato teórico-prático. Os alunos 

aprendem dança, dançando. Daí, não ser possível queimar etapas, buscar 

atalhos, no ensino da genuína técnica clássica. Se todo o cuidado for tomado, 

no inicio da formação, ao se estabelecer os corretos fundamentos da postura, o 

desenvolvimento técnico não será retardado ou até interrompido por falhas 

técnicas ou por lesões resultantes de mau posicionamento corporal. 

Não se deve abrir mão da qualidade dos movimentos, e da postura dos 

alunos, em prol da quantidade de passos novos executados. O que pode 

parecer lento no início vai provar, no final, ser a forma mais rápida e mais 

eficaz de ensino. 

Esta preocupação em garantir a qualidade dos conteúdos, está em 

conformidade com as teorias da educação, como se vê na proposta da 

professora Lopes in Veiga (1992:49): 
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Não deverá existir preocupação com a verificação da 
quantidade de conteúdos aprendidos, mas tão somente 
com a qualidade da reelaboração e produção de 
conhecimentos empreendida por cada aluno, a partir da 
matéria estudada. 

Neves (1996) relata que Klaus Vianna defendia a integridade do ensino 

em respeito à necessidade natural das crianças descobrirem as coisas. Dizia: 

não se pode dar saltos em arte porque, se existem o dia, a noite, a semana, o 

mês, o ano, o aprendizado exige um tempo consciente. 

O professor atento aos aspectos importantes do seu trabalho, em 

primeiro lugar, deverá lembrar-se que, apesar da seqüência de 

desenvolvimento motor ser o mesmo para todas os alunos, eles não ocorrem 

na mesma velocidade de progressão. Percebe-se, no ensino da dança, que o 

processo de aprendizagem é um processo contínuo, que se dá na medida em 

que o aluno interage com o universo da dança clássica. 

Na interação do aluno com o professor, com outros alunos e com o 

conhecimento específico do balé, é que o aluno vai compondo e ampliando o 

seu repertório de significados, construindo para conhecimentos de novos 

passos, poses, entre outros. 

Conseqüentemente, o professor busca estimular a participação e o 

envolvimento do aluno no processo ensino-aprendizagem, a fim de que este 

possa, realmente, efetuar uma aprendizagem tão significativa quanto permitam 

as possibilidades e necessidades. 

No contexto pedagógico, o psicólogo da aprendizagem, Ausubel et al. 

(1978) diz: 

O principal no processo de ensino é que a aprendizagem 
seja significativa. Isto é, o material a ser aprendido precisa 
fazer algum sentido para o aluno. Isto acontece quando a 
nova informação ancora-se nos conceitos relevantes já 
existentes na estrutura cognitiva do aprendiz. (AUSUBEL 
et al., 1978). 

Para haver aprendizagem significativa, também no balé, são 

necessárias duas condições: 
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a) o aluno precisa estar motivado para dança – se o indivíduo quiser 

simplesmente memorizar a informação, então a aprendizagem será 

mecânica; 

b) o conteúdo a ser processado tem que ser potencialmente significativo, 

ou seja, ele tem que ser logicamente e psicologicamente significativo. 

Finalmente, vale a pena ressaltar que não existe uma fórmula mágica 

de ensino, nem no Ensino Regular e nem nas artes, que por si só, possa 

resolver todos os problemas do processo ensino-aprendizagem. Há teorias 

competindo entre si para se estabelecerem. Com certeza, o bom planejamento 

e a adoção de procedimentos vitoriosos, resultantes dessas teorias, são 

importantes. Também, o domínio da área de conhecimento em que se atua, 

levará a uma atmosfera de trabalho adequada em que o professor alcançará 

seus objetivos. 

2.3.2 Planejamento no ensino de balé 

A atividade de planejar é uma atividade já estabelecida na educação. 

Como em qualquer área de ensino, o ensino da dança, requer um 

planejamento que vise uma boa atuação docente que deve participar, elaborar 

e organizar planos nos diferentes níveis da escola. O planejamento deve 

atender aos seus alunos, sendo um efetivo instrumento de melhoria qualitativa 

do trabalho docente. Esta tarefa docente deve prever situações específicas de 

sala de aula, nas quais, a lógica e o raciocínio devem prevalecer. São 

importantes também, no balé, as corretas proporções, sucessão e progressão 

de exercícios. Nos fundamentos técnicos, o objetivo, entre outros, é trabalhar 

corpo, espaço, movimento, forma, ritmo, dinâmica e tempo. 

Note-se que o trabalho docente na dança é intencional e tem objetivos 

próprios a serem cumpridos. Esta característica do trabalho docente, no 

contexto escolar, também é encontrada na teoria geral, como comenta, 

Libâneo (1991), no seu livro Didática: 

O trabalho docente é uma atividade intencional, planejada 
conscientemente visando atingir objetivos de 
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aprendizagem. Por isso precisa ser estruturado e 
ordenado. (LIBÂNEO, 1991) 

Esta estruturação e ordenamento são encontrados aqui no 

planejamento de exercícios específicos de dança, que se desenvolvem 

gradativamente na aula, geralmente acompanhados pelo piano ou música de 

som mecânico. Como ilustração da rotina específica dessa aula, podemos 

tomar as cinco etapas básicas, que são utilizadas de maneiras diferentes, de 

acordo com o conteúdo que será ensinado e os objetivos do professor. São 

elas: 

- TRABALHO NO CHÃO - utilizado para exercícios de alongamento e 

flexibilidade articular; 

- TRABALHO NA BARRA5 - onde o aprendizado do balé se inicia e onde 

desenvolvem-se as habilidades fundamentais sobre as quais a técnica 

clássica se baseia. O objetivo desta etapa de trabalho é desenvolver no 

bailarino o uso das pernas e a manutenção de uma postura correta. Na 

barra, o corpo pode se posicionar de acordo com a especificidade do 

exercício que será executado, das seguintes maneiras: de frente para 

barra, uma mão na barra ou de costas para a barra; 

- TRABALHO NO CENTRO6 - onde o aluno não tem mais o apoio da barra e 

necessita usar seu equilíbrio e força muscular para manter sua 

desenvoltura. Nesta etapa, são realizados alguns grupos específicos 

de exercícios, como: adágio, giros, allegro, bateria, deslocamento 

(diagonais ou em círculo) e as seqüências (combinações de 

passos/pequena coreografia); 

- TRABALHO DE PONTA - com o recurso de sapatilhas de ponta é 

desenvolvido tanto na barra quanto no centro; 

                                            
5 Barra: apoio horizontal, geralmente junto de espelhos, aproximadamente à altura da cintura. 
6 Centro: área em torno do centro geométrico da sala ou do palco. 
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- REVERENCE (vênia)7 NO CENTRO - reverência, é o momento formal de 

encerramento da aula. O bailarino agradece ao professor e ao pianista 

o seu trabalho. 

O planejamento utilizado nas etapas acima, é um processo necessário, 

no qual são tomadas decisões que visam a dosagem das atividades, tendo em 

vista o desenvolvimento do aluno, articulando uma metodologia de ensino que 

se caracterize pela variedade de atividades estimuladoras da criatividade e 

participação dos alunos. As estratégicas pedagógicas deverão proporcionar de 

forma efetiva: 

- sala ambiente adequada; 

- desafios progressivos de acordo com os objetivos propostos; 

- componentes não verbais e verbais dramáticos adequados ao nível de 

aprendizagem; 

- estímulos que favoreçam a socialização. 

As atividades deverão permitir tanto quanto possível ao aluno: 

- integrar-se ao processo ensino aprendizagem; 

- aprender por meio de movimentos; 

- adquirir habilidades motoras fundamentais através de padrões básicos 

da dança clássica; 

- expressar-se criativa e simbolicamente através do movimento; 

- manipular o corpo em relação espaço-tempo; 

- aprender a relacionar com o outro e com o mundo. 

Assim, percebe-se a correspondência entre a conceituação geral de 

planejamento e o planejamento específico do balé, ilustrado nas 

recomendações de Capelletti8 apud Turra et al. (1986:23): 

Num planejamento de ensino os processos de decisão 
são múltiplos e para cada etapa existem várias 
alternativas. Estas devem ser selecionadas de tal forma 
que cada uma constitua pré-requisito para a etapa 
seguinte. 

                                            
7 Vênia: no balé, reverência com a cabeça, em sinal de cortesia. 
8 CAPPELLETTI, Isabel Franchi. Planejamento de Ensino. Revista Escola n.5. Abril, São Paulo, 1972. 

p. 10. 
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2.3.3 Recursos didáticos e estratégias de ensino no balé 

São definidos no planejamento geral, como recursos ou estratégias de 

ensino, os meios de que o professor se utiliza para facilitar a aprendizagem, 

para que os objetivos da aula, do conjunto das aulas, ou de todo um curso, 

sejam alcançados. 

Educacionalmente, a classificação de recursos ou estratégias é 

múltipla. A classificação de uso corrente é tradicional e distingue: os recursos 

visuais (projeções, cartazes), os recursos auditivos (rádio, gravações) e os 

recursos audiovisuais (cinema, televisão). Mas segundo Turra et al. (1986:163): 

(...) trata-se de uma classificação de uso corrente, mas 
arbitrária, pois na prática, as expressões verbais, 
sonoras e visuais se complementam. (grifo da autora) 

A conceituação que mais se aproxima do contexto da dança, é a de 

Briggs9 apud Turra et al. (1986), para quem a palavra meio é sinônimo de 

métodos e meios de instrução, que são veículos para apresentação de 

estímulos. 

As condições internas da aprendizagem estão nos alunos e as 

externas são apresentadas pelo professor e por todos os meios estimulantes 

empregados, como, por exemplo, uma metáfora instigadora. 

No âmbito do balé, como elemento do processo ensino-aprendizagem, 

os vários recursos, ou meios possibilitam variadas intermediações. Ora estão 

mais ou menos centradas no professor (caso da exposição e demonstração de 

um passo), ou no aluno (caso de atividades que trabalham a criatividade, 

improvisação e expressão), ora na interação do educando (caso de 

coreografias de grupo, apresentações e espetáculos). 

A classificação dos meios ou recursos mais utilizados são: 

- MATERIAIS: piano, instrumento de percussão, som mecânico, barra, 

espelho, pó de breu, vídeos, mapas anatômicos, gravuras, entre 

outros. 

                                            
9 BRIGGS, Leslie et al. Los medios de la instruccion. Buenos Aires: Guadalupe, 1973. 
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- HUMANOS: professor, aluno, pianista, equipe da escola. 

É importante ressaltar, que o professor de dança clássica utiliza duas 

linguagens, que se complementam, como recurso, ou meio na busca da 

efetivação da aprendizagem do aluno: a linguagem oral (nome dos passos e 

instruções) e a linguagem corporal (demonstrando os movimentos). 

É preciso enfatizar que os meios, sejam no ensino da dança, ou da 

Escola Regular, estão a serviço do ensino, e não o contrário. São destinados 

ao professor e ao aluno, que devem aproveitá-los, mas não obedecê-los 

incondicionalmente. As estratégias de ensino estão voltadas para a eficiência 

do processo ensino-aprendizagem, no qual não existem técnicas boas ou ruins, 

e sim, estratégias adequadas ou inadequadas aos objetivos que se pretende 

alcançar, seja na dança ou no ensino em geral. 

Ao professor é destinado um papel específico na prática pedagógica: o 

de mediador entre a cultura elaborada, um conhecimento específico (no caso o 

balé) e o educando. O professor é a peça chave desse processo, devendo ser 

encarado como um elemento essencial e fundamental. Não se quer dizer, com 

isso, que o professor seja o único responsável pelo sucesso ou insucesso do 

processo educativo. No entanto, é de suma importância sua ação como 

mediador da aprendizagem. 

Autores que estudam a prática docente, no contexto do ensino regular, 

podem nos ajudar a esclarecer alguns aspectos relacionados a utilização de 

recursos didáticos em sala de aula. Entre eles podemos citar Moretto 

(1999:103), que delega ao professor, a tomada de decisões que proporcionem 

um processo de aprendizagem de qualidade. Ele deve elaborar situações 

didático-pedagógicas que facilitem a aprendizagem. 

Na utilização de materiais didáticos, devemos, considerar que muitas 

vezes sua utilização é definida e está relacionado com o saber que advém da 

experiência dos professores. Segundo Nóvoa (1995:16), o sucesso ou o 

insucesso de certas experiências marca a nossa postura pedagógica, fazendo-

nos sentir bem ou mal com esta ou aquela maneira de trabalhar na sala de 

aula. 
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Sendo assim, para entendermos o porquê fazemos o que fazemos em 

sala-de-aula nos obriga: 

(...) evocar essa mistura de vontades, de gostos, de 
experiências, de acasos até, que foram consolidando 
gestos, rotinas, comportamentos com os quais nos 
identificamos como professores. Cada um tem o seu 
modo próprio de organizar as aulas, de se movimentar na 
sala, de se dirigir aos alunos, de utilizar os meios 
pedagógicos, um modo que constitui uma espécie de 
segunda pele profissional. (NÓVOA, 1995:16) (grifo da 
autora) 

Para os estudiosos do currículo, entre eles Pacheco (1996:126) a ação 

didática, pressupõe a organização de vários elementos, entre eles, os recursos 

didáticos, proporcionando aos alunos, experiências concretas de aprendizagem 

num ambiente de interação e relação humana. É por estes elementos 

operacionais, é que se pode falar de currículo em ação ou currículo real, no 

âmbito da sala de aula. Por mais cumpridores que sejam os professores, 

digamos que sempre existe um espaço reservado para o currículo informal ou 

currículo oculto – que não faz parte do currículo oficial –, já que professores e 

alunos modelam a organização do processo ensino aprendizagem pelas suas 

crenças, atitudes e saberes. 

Para Silva (1999:77-78), este currículo oculto pode se expressar 

através de rituais, gestos e práticas corporais manifestações verbais (grifo da 

autora). O currículo oculto é constituído por: 

Todos aqueles aspectos do ambiente escolar que, sem 
fazer parte do currículo oficial, explícito, contribuem, de 
forma implícita, para aprendizagens sociais relevantes. 
(grifo da autora) 

Outro aspecto importante, diz respeito a definição do tipo de linguagem 

utilizada pelos professores e a sua relação e interdependência com a 

concepção de ensino em que estes profissionais estão inseridos. A concepção 

de ensino tradicional era concebida como uma espécie de transação entre 

mentes, ou seja, uma transmissão de mensagens da mente do professor para 

a mente do aluno, denominada modelo mentalista (ASSMANN, 1998:143), na 
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qual utilizava-se uma linguagem pedagógica mentalista em razão da 

racionalidade. 

Podemos identificar, nas concepções de ensino emergentes, a 

necessidade de novas linguagens pedagógicas capazes de mediar e favorecer 

o processo ensino aprendizagem que explicitem a inscrição do corporal nos 

processos cognitivos. Linguagens que identifiquem o papel fundamental da 

participação corporal nos processos de aprendizagem. O corpo apreendente 

passou a ser visto como referência de toda a aprendizagem e mediador dos 

processos cognitivos. Toda aprendizagem tem uma inscrição corporal, pois, 

não existe internalização da aprendizagem sem corporalização. 

Seja na educação formal ou no ensino da dança clássica, ambas 

apontam a importância do uso de linguagens inovadoras como um suporte para 

professores e alunos em busca de melhor compreensão do conhecimento que 

se instaura como um aprender mediado por movimentos internos e externos da 

corporeidade viva. 

2.3.4 O lúdico e a criatividade no ensino de balé 

Como já foi dito, existe uma estreita relação entre o estímulo e a 

experiência oferecida aos alunos, e também entre as diferenças individuais e 

de faixa etária. Conseqüentemente, no balé, principalmente na iniciação de 

crianças, procura-se fazer a aprendizagem de forma lúdica, estabelecendo um 

ambiente estimulante. A vivência de experiências bem sucedidas, em 

diferentes situações, torna a criança mais confiante na sua capacidade de lidar 

com o seu corpo. 

As metodologias que se alicerçam no lúdico, buscam facilitar as coisas 

a serem aprendidas por meio da brincadeira, da fantasia e do encantamento, 

permitindo que o aluno construa por meio da alegria e do prazer de querer 

fazer, apesar das dificuldades físicas, particularmente, na dança clássica. 

O lúdico apresenta dois elementos naturais: o prazer e o esforço 

espontâneo. Ele é prazeroso, devido à sua capacidade de absorver o indivíduo 
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de forma intensa e total, criando um clima de entusiasmo. É este aspecto de 

envolvimento emocional que o torna uma atividade com forte teor motivacional. 

Em geral, o elemento que separa uma atividade pedagógica lúdica de 

um simples divertimento é o seguinte: a atividade pedagógica lúdica, traz a 

intenção explícita de provocar aprendizagem significativa, estimular a 

construção de novo conhecimento e, principalmente, despertar o 

desenvolvimento de uma habilidade operatória. As atividades lúdicas devem 

ser utilizadas como propostas pedagógicas somente quando a programação 

possibilitar integrá-las naturalmente na busca de um objetivo. 

A brincadeira é uma ação que ocorre no plano físico e da imaginação, 

levando aquele que brinca ao domínio da linguagem simbólica do movimento. 

Geralmente toda brincadeira é uma imitação, tanto no plano das emoções, 

quanto no das idéias, partindo de uma realidade anteriormente vivenciada, que 

se transforma em uma nova realidade. 

No ato de brincar, os sinais, os gestos, os objetos e os espaços 

transformam-se em outras coisas, diferentemente daquilo que aparentam ser. 

Segundo o estudo de Huizinga (1971), o que define a atividade como lúdica é o 

seu caráter profundamente estético: 

(...) a criatividade nasce do ato lúdico e vive no domínio 
da imaginação. É através da transformação da realidade 
em imagens que o homem cria a linguagem da arte e 
produz cultura. (grifo da autora) 

A arte não se limita somente a imitar objetos, idéias ou conceitos. A 

arte cria algo novo a partir da imaginação que tem como base a dimensão 

lúdica. Ela não é a cópia ou simplesmente reprodução da realidade, mas uma 

representação simbólica por imagem visual, sonora, gestual, que mostra a 

realidade sob outro ponto de vista. A palavra, o gesto, a cor, o movimento 

deixam de ter o significado usual cotidiano, para adquirir outro significado, 

incorporando-se num jogo de configuração poética. Este processo, como 

veremos no capítulo 3 adiante, é fundamental para a construção do movimento 

expressivo na dança clássica e uma motivação para a utilização de metáforas 

como veremos no capítulo 6. 
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2.3.5 Avaliação no ensino de balé 

As escolas de balé, como outras escolas, têm professores, alunos, pais 

e responsáveis, ensino de conteúdos, aprendizagem, valores, comportamento 

disciplinar e técnico, promoções e reprovação e algumas especificidades do 

balé, como se verá abaixo. Neste contexto, as avaliações são importantes, e 

necessárias, pois o ensino de dança não deve ser encarado como uma coisa 

qualquer, e sim, com seriedade, responsabilidade e, portanto, necessitando de 

um acompanhamento adequado. As práticas e instrumentos de avaliação mais 

utilizados, entre outros, são: 

- BOLETINS ou RELATÓRIOS - são informativos sobre a freqüência, o 

comportamento e o aproveitamento de cada aluno, feito pelo professor, 

através de uma análise individual e periódica, com o objetivo de 

incentivar o aluno a melhorar, mostrando a ele e a seus pais, seus 

avanços e deficiências, além de permitir-lhes o acompanhamento da 

aprendizagem; 

- PROVAS ou EXAMES - são elaborados e organizados, cumprindo a 

programação estipulada, podendo ser práticos ou teóricos e, 

geralmente, são exigidos para a promoção. São avaliadas por 

professores convidados, para que proporcionem um julgamento, o mais 

imparcialmente possível, dos alunos; 

- PROVAS DE PALCO - constituem-se na observação e avaliação dos 

alunos, quanto a sua técnica, sua criatividade, e sua harmonização de 

formas, e presença de palco (expressividade). Estas atividades 

possibilitam ao aluno viver a experiência de estar no ambiente de 

palco, com luzes, som e público; 

- AULAS ABERTAS - são atividades na própria academia, na sala de aula, 

com o objetivo de mostrar aos pais parte do que o aluno aprendeu, ao 

final de um semestre. É uma aula de aproximadamente uma hora, na 

qual o professor apresenta o trabalho realizado com os alunos; 

- FESTIVAIS - apresentação dos alunos, anualmente, em espetáculos de 

dança. É a oportunidade de o aluno vivenciar o palco, sentir-se como 
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um verdadeiro artista, vestindo fantasias, usando maquiagem e 

adereços e executando coreografias que fazem parte de um roteiro, 

organizado e coerente. Outra questão fundamental, é o contato do 

aluno com o público, e a possibilidade de mostrar sua capacidade 

como intérprete e sua sensibilidade artística; 

- DESENHO DO ESQUEMA CORPORAL10 - utilizado quando o professor quer 

conhecer a visão que o aluno tem de si mesmo (ALVES, 2003). Pede-

se a ele que realize um desenho de seu corpo realizando um 

movimento, ou pose, já vivenciados. Esta atividade possibilita ao 

professor acompanhar o desenvolvimento da consciência corporal do 

aluno. Defonteine11 apud Oliveira (2003:50) define: 

O esquema corporal, para ele, é um conhecimento 
imediato do corpo estático ou em movimento, e suas 
relações com as partes do corpo, com o espaço e com os 
objetos circundantes. 

- CONCURSOS INTERNOS - geralmente são realizados concursos de 

coreografia, ou interpretação, com o objetivo de estimular e avaliar a 

criatividade dos alunos; 

- CONCURSOS EXTERNOS - a participação das escolas em concursos de 

coreografia, em sua cidade ou em outros estados, serve como um 

mecanismo de avaliação da sua proposta de trabalho e, ao mesmo 

tempo, para a sua divulgação externa. 

Grande parte dos instrumentos de avaliação do balé é comuns às 

escolas de Ensino Regular. Como se viu, em ambos os contextos, as funções 

da avaliação são potencialmente duas: 

- CLASSIFICAÇÃO ATRAVÉS DA AVALIAÇÃO SOMATIVA (no final de períodos - 

predominantemente quantitativa) é um processo de descrição, aferição, 

                                            
10 Esquema corporal: termo técnico da psicopedagogia, apropriado pelo ensino de dança. É a 

representação que cada um faz de si mesmo e que lhe permite orientar-se no espaço. Pieron apud 
Alves, 2003. 

11 DEFONTAINE, Joël. Manuel de rééducation psychomotrice. v.1-4. Paris: Maloine S/A Éditeur, 1980. 
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apreciação e julgamento dos resultados de apropriação das habilidades 

e qualidades; 

- ACOMPANHAMENTO POR MEIO DA AVALIAÇÃO FORMATIVA (ao longo de todo 

o processo - predominantemente qualitativa), é um meio de 

informação, orientação e organização do processo ensino-

aprendizagem. 

Identifica-se, acima, na proposta de funções da avaliação, uma 

aproximação com a discussão de Luckesi (1995), que descreve como efeito da 

avaliação somativa, a função de hierarquização e classificação dos alunos, 

associadas à idéia de aprovação ou não. Elas estão presentes em ambos os 

contextos, em instrumentos de avaliação como boletins, provas e exames. 

Porém, observa-se que a avaliação voltada para o ensino da dança 

não prioriza o caráter classificatório e sim o caráter de acompanhamento. Não 

é vista como ponto de chegada, mas como ponto de partida para a construção 

de conhecimentos específicos da dança por meio da avaliação formativa. Ela é 

contínua para que possa cumprir sua função de auxílio ao processo ensino-

aprendizagem, em que o professor está acompanhando a construção do 

conhecimento e verificando os vários estágios do desenvolvimento do aluno. 

Essa proposta da avaliação formativa na dança, pode ser relacionada 

com a definição de avaliação formativa na educação formal, segundo 

Perrenoud (1999:78): 

A avaliação formativa indica os avanços e as dificuldades 
que se vão manifestando ao longo do processo. Sua 
função é informar, sempre, o que está acontecendo. Ela 
ocorre em cada etapa do trabalho em desenvolvimento. 
Podemos considerar como formativa toda prática de 
avaliação contínua que pretenda contribuir para melhorar 
as aprendizagens em curso, qualquer que seja o quadro e 
qualquer que seja a extensão concreta da diferenciação 
do ensino. 

Como exemplo de proposta de avaliação formativa, presente no ensino 

da dança e na prática de muitos professores, podemos destacar o desenho do 

esquema corporal, através do qual, o professor é capaz de interpretar de forma 

pertinente os dados, por meio dos quais os alunos ilustram os processos de 
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aprendizagem, de postura e movimentos do balé, a partir das suas vivências 

particulares. 

Esta avaliação, que tem o compromisso com cada sujeito envolvido no 

processo de aprendizagem, corresponde à definição de avaliação no contexto 

escolar, segundo Barbier12 apud Janssen Silva et al. (2003:37): 

A avaliação tem que ser um processo de escuta 
sensível, na qual há um processo de implicação por parte 
do professor, ou seja, na qual há uma necessidade de nós 
professores nos vermos implicados naquilo que o aluno 
faz, diz, aprende sente e mostra através da avaliação (...). 
(grifo da autora) 

Neste sentido, nota-se que o trabalho docente apresenta práticas 

avaliativas cotidianas, que estão permeadas de múltiplos aspectos, em função 

da própria complexidade do ensinar e aprender tanto na dança clássica, quanto 

no ensino regular. 

2.4. DESTACANDO A LINGUAGEM VERBAL COMO UM RECURSO NO ENSINO DO BALÉ 

Se eu fosse apenas uma dançarina, não falaria. 
Mas sou uma professora, com uma missão. 

 
Isadora Duncan 

Como já foi mencionado, em 2.3.3, a linguagem oral como recurso 

didático em geral e algumas de suas formas especiais como a linguagem-

apoio, são de suma importância na dinâmica diária de aulas de balé, por 

razões que, logo abaixo, ficarão claras. A linguagem verbal do professor, como 

um recurso estratégico ou facilitador no balé, é de extrema importância, pois, 

além de aprender a usar o corpo, o aluno está aprendendo principalmente, a 

dançar e se expressar com seu corpo. 

Sabe-se que o desenvolvimento de padrões motores relacionados à 

aquisição da técnica clássica, que também exige o desenvolvimento da 

                                            
12 BARBIER, R. Abordagem transversal: a escuta sensível em ciências humanas. Trad. Rogério Córdova. 

(mimeo.). s.d. 
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capacidade expressiva é, atualmente, um desafio que o educador precisa 

superar no ensino do balé. A base do trabalho artístico ideal é a técnica 

aperfeiçoada, pois só assim o bailarino poderá ter segurança e uma base 

sólida para se expressar. O desenvolvimento da expressividade dos 

movimentos e de sua qualidade dançante, é fundamental na dança clássica, 

como já se discutiu. Como um bom exemplo deste sincronismo entre a técnica 

e a expressão, citam-se os comentários de Vera Kostrovitskaya, 1995, autora 

de School of Classical Dance, sobre o trabalho dos braços dizendo que, assim 

como o corpo como um todo, os braços são importantes elementos expressivos 

na dança. Entretanto, além de sua função expressiva, eles atuam efetivamente 

na execução dos passos, contribuindo para a estabilidade da postura como um 

todo, fornecendo força para a execução de giros e saltos em geral. 

Para Katz in Novaes (2003:261), no corpo que aprende a dançar existe 

um salto entre a repetição de movimentos e a sua transformação em dança. Os 

exercícios físicos podem fortalecer a musculatura e torná-la flexível, dando ao 

aluno um maior controle do seu corpo, mas não bastam para tornar esse corpo 

cenicamente falante e presente. Trata-se, ao mesmo tempo, de dominar a 

complexa maquinaria de nervos e músculos que constitui seu corpo, e também 

fazê-lo falar, se expressar. 

Nosso corpo é denso e fortemente preso ao solo pela ação da 

gravidade. Pelas ações das alavancas corporais possuímos a capacidade de 

dominá-lo e controlá-lo no solo e no ar. Ao controlar seus movimentos, passos 

e gestos, o ser humano com seu corpo, é capaz de exprimir sentimentos pela 

linguagem corporal, a dança. 

Louis Murray (1992) define a dança: 

Sempre pensei na dança como uma linguagem. Uma 
linguagem que fala através do corpo humano. A clareza 
com que essa linguagem fala depende da clareza com 
que o corpo é capaz de articulá-la, pois creio que com 
clareza da articulação vem a clareza da comunicação. 

Na dança as formas e os passos são unidades significativas ou signos 

corporais. Estes se organizam em seqüências, no tempo e no espaço, com 
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certa conotação enfática na expressão do gesto e por um discurso não verbal 

de valor estético, chamado, significativamente, de coreografia ou de arte de 

dançar. A coreografia procura transmitir um estado de espírito, uma maneira de 

se ver ou de ver o mundo, enfim, expressar-se e comunicar-se pela linguagem 

corporal. Esta linguagem é uma projeção do pensamento, expresso através de 

gestos e movimentos específicos e adequados a uma ação corporal e através 

da inter-relação de posturas corporais que se sucedem. São gestos 

expressivos e comunicativos que se transformam em movimentos simbólicos e 

podem estabelecer uma comunicação entre pessoas através da linguagem 

corporal. Segundo Nanni (2003:95): 

O corpo tem uma linguagem que lhe é peculiar, 
predecessora e complementar da linguagem oral. A 
dança, através dos elementos coreográficos, utiliza essa 
linguagem, ampliando-a e codificando-a para estabelecer 
uma comunicação e expressão: em síntese, a fusão entre 
os corpos em movimento, na dinâmica espaço-temporal 
com os outros corpos. 

No ensino de balé o professor apresenta o corpo como um elemento de 

linguagem, veículo de manifestações, expressões e comunicação, buscando 

desenvolver em seus alunos a capacidade de pensar, refletir, analisar, sentir, 

agir e reagir artisticamente percebendo o corpo e os princípios gerais do 

movimento como arte. 

Os alunos necessitam aprender a comunicar com seus corpos: textos 

de alta gestualidade estética comunicando, acima de tudo, sentimentos e 

emoções. É o caráter textual da dança. É como ela se manifesta como 

linguagem. 

Como vimos anteriormente no capítulo 1, o balé tem como uma das 

marcas a característica da narrativa. Mas esta narração se dá através dos 

gestos, do movimento e não da fala das palavras. 

Na dança clássica, não se usa a palavra para se expressar, mas um 

código gestual específico, que é utilizado durante a narração das histórias dos 

balés. Este código é o resultado de uma evolução, que com o passar dos 

tempos, atingiu o seu auge no século XIX em trabalhos coreográficos como 
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Giselle, Copélia e Lago dos Cisnes, nos quais a mímica era tão importante 

quanto dançar. Mais tarde, no século XX, um grande coreógrafo russo Mikhail 

Fokine, decidiu usar os gestos e não mais a mímica, que era mais natural, 

poético e fluíam. Para Haskell13 apud Ellmerich (1962:273): 

Um verdadeiro ballet deve ser uma pintura viva do drama, 
caráter e costumes do gênero humano; deve ser 
representado de forma tão patética como se fosse uma 
declamação, de modo que, através dos olhos, possa falar 
a alma. 

May (1979), no livro Discovering Ballet - The Royal Ballet, capítulo Who 

needes words?, demonstra claramente alguns exemplos desta linguagem 

gestual do balé clássico: 

Figura 6 - Pedir: as mãos 
colocadas juntas em um 
gesto que implora. 

 Figura 7 - Amor: as mãos da 
bailarina colocadas 
sobre o coração. 

  

Figura 8 - Medo: as mãos são 
usadas para repelir, 
afastar o mal. 

 Figura 9 - Não: a mão faz o gesto 
de afastar, e a cabeça 
vira para o outro lado. 

  
                                            
13 HASKELL, Arnold. s.n.t. [19--] 
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Figura 10 - Casar: mostrar com o 
dedo indicador o dedo 
do anel de casamento. 

 Figura 11 - Ouça: as duas mãos são 
usadas para indicar os 
ouvidos da bailarina. 

  
Fonte: Adaptado de MAY, 1979. 

Aqui chega-se a um pseudoparadoxo. Qual a importância da linguagem 

verbal, na formação do bailarino? Como ensinar, como comunicar, como 

transmitir os conhecimentos específicos da arte de dançar o balé? Para ensinar 

este corpo a se expressar, a linguagem verbal do professor, entre outros 

elementos, se faz necessária. Mas não qualquer tipo de linguagem, e sim, uma 

linguagem capaz de sintetizar os elementos específicos necessários à 

formação expressiva do aluno, já existente, ou a ser criada sob medida, ad hoc. 

Como dito, no ensino do balé a nomenclatura convencional dos 

passos, usada pelos professores na aula, é francesa. Mas as explicações de 

execução dos passos e contagem da música, são feitas no vernáculo do aluno. 

Além disso, integra o cotidiano dos professores, recorrem a expressões lúdicas 

e significativas, comparações e imagens, analogias e metáforas, que devem 

estar relacionadas com as faixas etárias e o contexto cultural dos alunos. 

Percebe-se, também, que o processo da comunicação entre o 

professor e o aluno não pode ser absolutamente formalizado, mas adaptado a 

cada situação resultante da evolução do balé e de seu ensino, para não 

comprometer o processo de aprendizagem. Isto seria o significado da 

expressão ad hoc, usada acima. Recursos de ensino não devem ser 

concebidos como se fossem algo pronto, destinado a burocratizar o processo 

de ensino. 
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O Ensino Regular tradicional, vem privilegiando, ao longo dos anos, as 

chamadas atividades intelectuais e, em geral, apela somente para o cérebro e 

age como se as crianças devessem permanecer sempre com braços cruzados 

e atados a si mesmas. Pensar o corpo como uma forma de manifestação de 

inteligência pode soar estranho, uma vez que a nossa tradição cultural recente 

tratou de separar as atividades de raciocínio, de um lado, das atividades 

corporais, de outro. 

Atualmente, na educação, a concepção de aprendizagem, direciona-se 

para um processo que implica mudanças conceituais profundas, para as quais 

não se conta ainda com linguagens adequadas. 

Deste modo, seja na educação formal, seja no ensino de balé, 

necessita-se de linguagens pedagógicas que explicitem a inscrição do corpo 

nos processos cognitivos. Trata-se também de propostas de novas linguagens, 

linguagens aproximativas, nas quais seja possível identificar diferenças no 

enfoque do corpo. Segundo Assmann (1998:135): 

A experiência personalizada do eu estou conhecendo ou 
eu estou descobrindo uma nova forma de pensar 
necessita normalmente de conceitos-apoio e 
linguagens-apoio para conseguir vivenciar a mudança. 
(grifo da autora) 

A partir dos próximos capítulos, o pseudoparadoxo das 

compatibilidades e utilidades das linguagens deixará de existir, sugerindo 

soluções implicitamente no fazer dos professores de dança clássica. 
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3. ANALOGIAS, METÁFORAS E O ENSINO 

3.1. INTRODUÇÃO 

O homem surge na história como um ser cultural, ou seja, desde as 

suas primeiras manifestações, desenvolve um dom singular. Especificamente, 

ele é capaz de estabelecer associações e relacionamentos entre os múltiplos 

eventos que ocorrem ao redor e dentro dele, atribuindo-lhes um significado. 

O ser humano não é somente o corpo físico, nem pura e simplesmente 

uma máquina fisiológica; é um organismo vivo capaz de dar sentido às suas 

experiências. Para Ostrower (1987:9), mais do que homo faber, ser fazedor, o 

homem é um ser-formador, ele relaciona e forma. 

O que, então, distingue o homem dos animais é que ele possui 

imaginação e inteligência simbólicas, que vão além de uma inteligência e 

imaginação prática. Realmente, em lugar de lidar com as próprias coisas, o 

homem pensa por meio de símbolos construídos por ele, através de relações 

dialéticas com o mundo cultural, social e físico. Assim substitui-se a experiência 

efetiva da realidade pela experiência virtual de signos, podendo, então, 

visualizar em sua mente objetos que não estejam presentes, que ainda não 

existam materialmente, ou jamais virão a se materializar, bem como 

experiências passadas ou hipotéticas. 

De fato, o homem iniciou seu próprio processo de humanização, 

distinguindo-se dos demais seres vivos, a partir do momento em que se utilizou 

de recursos existentes na natureza, dando-lhes outras finalidades, de seu 

próprio interesse, que trouxessem algum benefício à sua vida. Quando nossos 

ancestrais pré-históricos utilizaram-se das mãos para manipularem galhos, 

pedras e ossos como materiais de construção e como ferramentas, dando-lhes 

múltiplas finalidades que garantissem a sobrevivência e uma melhor qualidade 

de vida, estavam produzindo e criando técnicas, que mais tarde, passariam a 
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ser a atual tecnologia. Paralelamente, a parte recente de seu cérebro, o córtex, 

associado ao trabalho de suas mãos, evoluíram conjuntamente, ligando, o 

concreto ao abstrato. (ENGELS, 1975). 

A apreensão e o uso dos conhecimentos através da linguagem falada é 

a forma mais antiga de transmissão de conhecimentos utilizada pelos homens. 

Através dela estabelecem-se diálogos, transmitem-se informações, avisos e 

comandos. A linguagem básica dos meios de comunicação mais populares e 

também a forma de ensino mais utilizada é a linguagem oral, sem dúvida uma 

das primeiras técnicas, assim já considerada na conceituação de téchnê14, 

dada pelos grandes filósofos da Antigüidade Clássica, particularmente Platão 

(428-348 a.C.) e Aristóteles (348-322 a.C.). 

Vários autores contemporâneos consideram que a nossa primeira 

tecnologia, melhor dizendo, técnica, foi a linguagem falada. Segundo Lévy 

(1993:7), uma tecnologia da inteligência, sem instrumentos concretos para a 

manipulação, mas evidentemente um recurso ou uma extraordinária construção 

viva, constituindo-se no grande salto evolutivo do homo sapiens sapiens, 

permitindo-lhe a eficiência na comunicação e difusão da informação. A 

linguagem, com toda sua complexidade, é a criação abstrata em que se 

encontra o projeto tecnológico de estruturação da fala significativa. 

Usamos palavras que servem como mediadoras entre o nosso 

consciente e o mundo. Estas palavras representam unidades de significação. 

Sua função é variada, como, também, são variados os relacionamentos em que 

as palavras representam o conhecimento que temos do mundo. Por exemplo, 

no caso de modelos analógicos e modelos metafóricos, abordados mais 

adiante neste trabalho. 

O conceito de linguagem tem variado ao longo do tempo, mas sempre 

tomando como referencial a noção básica de representação. Define-se 

geralmente como o instrumento da comunicação e do pensamento, como todo 

sistema simbólico por meio do qual o homem substitui a realidade por 

entidades mentais chamadas signos. De fato, os seres humanos 

                                            
14 Gr. Antigo: técnica em geral, cuja tradução latina é ars, artis. 
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desenvolveram uma aptidão simbólica, isto é, a capacidade de evocar objetos 

ausentes ou intangíveis, como sentimentos, através de seus substitutos, ou 

signos. 

Para o lingüista suíço, Ferdinand de Saussure15, adquirimos a 

concepção moderna de signo, segundo a qual a linguagem seria um sistema 

de signos. Por sua vez, os signos seriam constituídos de uma parte material, 

chamada de significante, e percebida pelos sentidos, e, outra parte não-

material, o significado, resultante das impressões sensoriais sobre a mente e 

evocativas de idéias, conceitos e imagens mentais associadas ao significante. 

Cada língua possui uma estruturação própria com repertório e regras 

de combinação e de uso dos signos. Conhecendo tais elementos é que 

podemos dizer que dominamos uma linguagem. A estruturação da língua 

influencia a percepção da realidade e o nível de abstração e generalização do 

pensamento. Além disso, cada indivíduo seleciona, no código da língua, os 

elementos que lhe convém, de acordo com o contexto sócio-cultural em que 

vive e também conforme seu gosto e suas necessidades de expressão. 

A linguagem é, assim, um dos principais instrumentos na formação da 

cultura, pois é ela que nos permite transcender a nossa experiência, 

transmitindo o pensamento do homem sob forma de ciência, técnica e arte. 

Cassirer (1987) diz: 

O homem envolveu-se de tal maneira em formas 
lingüísticas, em imagens artísticas, em símbolos místicos 
ou ritos religiosos que não pode ver nem conhecer coisa 
alguma, senão pela interposição desse meio artificial. 

A analogia e a metáfora estão sendo tomadas aqui, como parte 

integrante dos processos pelos quais o homem estabelece as relações e a 

partir daí constrói o conhecimento, ou seja, formas legítimas do pensamento, 

recursos necessários à cognição humana. 

Como aludido na introdução, o uso de A&M no ensino é um recurso 

didático importante nesta investigação. Daí a necessidade, em continuação, e 

                                            
15 Em seu Curso de lingüística geral, publicado a partir de notas de aulas, em 1916, por Charles Bally e 

A. Séchehaye. 
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ainda no âmbito da linguagem, de se abordar conceituações de A&M, 

diretamente relacionadas às suas aplicações facilitadoras de ensino, que 

possam dar suporte às discussões posteriormente apresentadas nesta 

dissertação. 

3.2. ANALOGIAS E O ENSINO 

Na busca de conceituações de analogia, recorremos a alguns 

dicionários. Por exemplo, no Houaiss e Vilar (2001), a analogia aparece como: 

(...) relação ou semelhança entre coisas ou fatos; 

(...) na filosofia grega de tendência matematizante, 
identidade de relação entre pares de conceitos 
dessemelhantes, exemplificada pela proposição platônica: 
“a inteligência está para a opinião assim como a ciência 
está para a crença”; 

(...) processo de mudança lingüística que consiste na 
alteração de uma palavra, morfema, construção sintática, 
significado etc., para se adaptar a um modelo 
preexistente. 

Em seu dicionário, Abbagnano (1999) registra que o termo analogia 

apresenta dois significados fundamentais: primeiro, o sentido próprio e restrito, 

extraído do uso matemático, equivalente à proporção de igualdade de relações; 

o segundo é o sentido de extensão provável do conhecimento, mediante o uso 

de semelhanças genéricas que se podem aduzir entre situações diversas. 

Inicialmente, a partir desses dois conceitos, vimos que as analogias se 

dão por um processo de proporcionalidade e/ou comparação entre dois 

campos chamados de representação e significação. Essa relação entre dois 

campos se dá a partir de um processamento em que o aparato mental faz 

correlações entre pontos coincidentes de ambos, utilizando as estruturas 

prévias, signos e significados, já armazenados, para tornar o que parece 

estranho em algo familiar. 

Basicamente o processo analógico ocorre de forma espontânea na 

cognição humana, a fim de expressar tanto conceitos mais difíceis e complexos 
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quanto aqueles mais fáceis, além de ser utilizado desde a Antigüidade como 

recurso que abrange desde as diferentes formas de expressão de sentimentos, 

pensamentos e personalidade, até a construção de modelos teóricos de 

diferentes áreas de conhecimento. 

A partir de 1950, com o movimento cognitivista norte-americano houve 

um aumento de interesse na investigação dos processos conscientes. Esse 

fato acabou desencadeando um enfoque interdisciplinar de várias ciências 

como filosofia da linguagem, a lingüística, psicologia, a neurofisiologia e outras. 

Segundo Santos (1991), dentre os processos conscientes estudados 

pelos cientistas do movimento cognitivista, os processos analógicos vêm sendo 

destaque tanto como recurso explicativo, quanto intelectivo inerente à atuação 

cognitiva, do homem em sua interação com o mundo. 

Desde que nascemos, observa-se que a cognição humana possui 

mecanismos de associação analógica. Segundo Gardner16 apud Santos (1991), 

os fenômenos analógicos parecem ser inatos à inteligência humana, já que, ao 

se observar bebês nos primeiros meses de vida, pode-se constatar que já 

possuem a capacidade de associar, por exemplo, os estímulos visuais da 

imagem da mãe às falas, sons, a ela associados. 

Logo, o processo analógico permite aos indivíduos, ao se depararem 

com algo novo como, por exemplo, um conceito científico, ou valores e 

experiências estranhas, fazerem associações entre aquelas características 

similares de algo que já conhecem. A mente, diante do que é estranho, tende a 

dar o primeiro passo analogizando, ou seja, penetrando no conteúdo novo 

através do antigo, embora ciente de que parte do novo obviamente divirja do 

antigo. 

Neste processo, a toda informação já armazenada dá-se o nome de 

domínio fonte, e a toda informação desejada, de domínio alvo. Dessa forma, o 

processo analógico consiste em um movimento de coordenações, pelo qual o 

indivíduo exerce um contínuo paralelismo entre os domínios fonte e alvo, 

identificando as diferenças e semelhanças das informações que lhe estejam 

                                            
16 GARDNER, H. Frames of mind: the theory of multiple intelligences. Boston: Basic Books. 1993. 
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sendo apresentadas e aquelas que já possui, de forma que possa compreender 

e apreender o novo significado, a nova representação, e construir assim uma 

nova estrutura ou um novo conhecimento. A analogia explicita uma relação 

simétrica entre os termos fonte e alvo, já que possibilita uma correspondência 

entre duas estruturas. 

Segundo a Teoria das Restrições Múltiplas de Holyoak e Thargard17 

apud Santos (1991), o processo analógico se dá, basicamente, em três 

estágios: seleção, mapeamento18 e avaliação. 

Segundo Santos (1991): 

Geralmente quem tenta solucionar um problema seleciona 
um análogo fonte de sua memória (seleção), mapeia o 
análogo fonte sobre o análogo alvo, gerando inferências a 
respeito do análogo alvo (mapeamento), avalia e adapta 
tais inferências a fim de se dar conta dos aspectos 
singulares do análogo alvo (avaliação) e, finalmente, 
aprende algo genérico a partir do sucesso ou insucesso 
da analogia (aprendizado). 

A analogia implica, em qualquer de suas acepções, uma operação de 

identificar semelhanças e diferenças. Esse processo mental originário, pode 

crescer em complexidade, incorporando associações, correspondências, 

relações e modelos. Os modelos já pressupõem uma verdadeira arquitetura de 

implicações e analogias, podendo se apresentar como teorias científicas ou até 

proposições e sistemas filosóficos. 

O uso da analogia como técnica de abstração, tem desempenhado um 

papel central tanto na construção de novas representações científicas quanto 

na sua comunicação a outras pessoas da comunidade científica. Holyoak e 

Thagard19 apud Dagher (1994), em seu ensaio sobre seis revoluções na 

história das ciências, aborda as teorias como as de Arquimedes, Darwin, 

                                            
17 HOLYOAK, Keith; THAGARD, Paul. Mental Leaps: analogy in creative thought. Cambridge: The MIT 

Press, 1996. 
18 Lembremos aqui, que o conceito de mapeamento foi tomado emprestado à matemática e que se 

traduz, aproximadamente pela operação: “relacionar a, ou levar a”. 
19 HOLYOAK, Keith; THAGARD, Paul. Mental Leaps: analogy in creative thought. Cambridge: The MIT 

Press, 1996. 
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Copernico, Newton, Einstein, nas quais ele nota uma forte contribuição de 

analogias. 

Já Clement20 apud Dagher (1994), afirma que as analogias 

desempenham um papel significativo na geração de soluções para um 

problema científico e, algumas vezes, podem levar a um novo modelo de 

situação-problema. 

Dado este papel já reconhecido das analogias no desenvolvimento do 

conhecimento científico, pode-se apontar a extensão e a relação com a 

construção do conhecimento e modificação conceitual dos alunos no 

aprendizado. 

Focalizando-se, agora, o uso de analogias no processo ensino-

aprendizagem, além de ser uma inovação pedagógica, tem se mostrado uma 

forma promissora de se trabalhar novos conceitos. 

O professor pode facilitar o processo organizando e sistematizando a 

sua abordagem, de forma a direcionar a atenção do aluno para aspectos mais 

relevantes ou para distinção entre similaridades e as diferenças entre domínios 

fonte e alvo, levando-os a selecionar, ao mesmo tempo em que mapeiam a 

fonte sobre o análogo alvo. 

No raciocínio analógico, intimamente relacionado com a comparação e 

o símile, um elemento A é comparado a um elemento B através de um 

conectivo comparativo, quais sejam, como, assim como, que nem, qual, feito 

entre outros, por exemplo, João (A) é forte como um leão (B). 

Abaixo, discutem-se alguns trabalhos relevantes relacionados ao uso 

didático de analogias. 

Para compreendermos melhor o uso da analogia no processo de 

ensino, podemos apresentar alguns estudos sobre os seus usos de analogias 

em sala de aula e em livros didáticos. Em seu trabalho, Duit (1991) refere-se a 

vários estudos significativos de Glynn, Curtis e Reigeluth, Tierney, Treagust, 

entre outros. 

                                            
20 CLEMENT, J. The role of analogy in scientific thinking: examples from a problem solving interview. 

University of Massachussets. Department of Physics and Astronomy. 1978. 
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Quanto à presença e adequação do uso de analogia, como recurso 

facilitador do ensino, aborda-se, abaixo, alguns trabalhos em que o tema foi 

discutido. 

Glynn21 e seus colaboradores, em análise de 43 livros didáticos do 

ensino fundamental e médio e de graduação, observaram que o uso de 

analogias foi extremamente raro e, quando ocorreu, não havia nenhum 

comentário sobre como usá-las. (DUIT, 1991) 

Curtis e Reigeluth22, em análise de 26 livros didáticos de ciências, 

puderam identificar e observar 216 analogias. Dessas, os autores distinguiram 

basicamente dois tipos mais usados: aquelas mais simples, baseadas em 

similaridades superficiais e outras mais elaboradas, baseadas no que eles 

chamaram de relações funcionais. Os pesquisadores observaram uma maior 

utilidade das analogias quando eram aplicadas a tópicos mais difíceis e 

abstratos. Com tópicos mais fáceis e concretos utilizaram-se analogias mais 

simples. Além disso observaram que, em 50% dos livros analisados, os autores 

sequer tentaram descrever o análogo. (DUIT, 1991) 

Assim, após os estudos, Curtis e Reigeluth23 recomendaram (DUIT, 

1991): 

O veículo deveria ser usualmente explicado ou descrito 
antes da apresentação do novo conteúdo, ajudando a 
assegurar que a analogia seja entendida pelo aprendiz. 
Se essa explicação é fornecida, o aprendiz é forçado a 
utilizar estratégias cognitivas e, então, pode ser 
desnecessária a identificação ou explicação da estratégia 
em si. 

Tierney24, em seus estudos, observou quatro professores de estudos 

sociais durante 20 aulas, no sentido de identificar o uso de analogias e 

comparações como exemplos ou para reforçar explicações verbais ou escritas 

                                            
21 GLYNN, Shawn. M. Explaining science concepts: A teaching-with-Analogies Model. In: S. M. Glynn; R. 

H. Yeany; B. K. Britton (Eds). The psychology of learning science. Hillsdale. New J: Erbaum, p. 219-
240, 1991. 

22 CURTIS, R. V.; REIGELUTH, C. M. The use of analogies in written text. Instructional Science, 13, 1984. 
23 CURTIS, R. V.; REIGELUTH, C. M. The use of analogies in written text. Instructional Science, 13, 1984. 
24 TIERNEY, D. S. How teachers explain things: metaphoric representation of social studies concepts. 

1988. (paper) 
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usadas nas aulas. Apesar de identificar as comparações como freqüentes, não 

havia uma preocupação de conhecer a familiaridade do estudante com o 

análogo, nem se o que havia sido utilizado era entendido pelos alunos. (DUIT, 

1991) 

Com relação à pesquisa relatada sobre a aplicação de analogias em 

sala de aula, em quarenta aulas de oito professores de ciências, Treagust e 

colaboradores25 puderam identificar a utilização de analogias em apenas oito 

aulas, mesmo assim, utilizadas de uma maneira simplista, levando os 

pesquisadores a observarem que era um dado que contradizia recomendações 

pedagógicas sobre o uso de analogias, já que os professores, em sua maioria, 

demonstraram estar cientes das recomendações e dos e benefícios e 

limitações das analogias. Observou-se, então, uma lacuna entre o discurso e a 

prática, pois, os professores, mesmo se dizendo adeptos de uma perspectiva 

de aprendizado construtivista, não praticaram uma abordagem condizente com 

esta proposta de ensino. Assim os autores argumentam (DUIT, 1991): 

O análogo e o alvo compartilham atributos que permitem 
a identificação de relações. O importante na apresentação 
de uma boa analogia é a possibilidade de mapeamento. 
Esse processo envolve uma comparação sistemática das 
características do análogo e do alvo permitindo que os 
estudantes saibam quais conclusões tirar em relação ao 
conceito trabalhado. 

Duit (1991) afirma que estas pesquisas, em livros-texto e em sala de 

aula, demonstraram algumas limitações no uso de analogias: 

- falta de indicação para os estudantes sobre como utilizar as analogias 

de seus livros-texto; 

- freqüente despreocupação com o fato de os estudantes estarem ou 

não familiarizados com o domínio análogo ou se estão familiarizados 

de maneira equivocada; 

- grande limitação que tanto os professores quanto os autores de livros-

texto demonstram ter com relação ao repertório de boas analogias; 

                                            
25 TREAGUST, D. et. al. Science teachers use analogies: observations from classroom practice. 

International Journal of Science Education, n. 14, 1992. 
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- falta de conhecimento sobre estratégias para o uso eficaz de analogias 

tanto por professores quanto pelos autores; 

Apesar das limitações acima, Duit (1991) chama a atenção para o valor 

de analogias quando adequadamente usadas: 

(...) são valiosas ferramentas para mudanças conceituais, 
pois abrem novas perspectivas, facilitam o entendimento 
do abstrato, incitam o interesse dos alunos, podem ter 
uma função motivacional e, ainda, encorajam o professor 
a levar em consideração o conhecimento anterior dos 
alunos. 

Com o objetivo de sistematização, e visando reduzir possíveis 

desvantagens decorrentes da utilização de analogias no ensino de ciências, 

Glynn26 apud Duit (1991), após estudo e análise de livros-texto, desenvolveu 

uma abordagem, chamada TWA - Teaching with Analogies (Ensinando com 

Analogias). 

Essa proposta metodológica, TWA, baseia-se no uso de analogias para 

ensinar ciências que pode ser utilizado como um guia para professores e 

autores de manuais e livros. Também servindo como um guia para os alunos 

que desejem interpretar, criticar e entender uma analogia proposta na situação 

de ensino, chegando a criar suas próprias analogias. A proposta consta de seis 

passos metodológicos: 

- introduzir o conceito alvo; 

- sugerir as informações do conceito análogo; 

- identificar as características relevantes entre o alvo e o análogo; 

- mapear as similaridades entre o análogo e o alvo; 

- indicar o limite da analogia; 

- gerar conclusões. 

O modelo proposto por Glynn, TWA, foi posteriormente analisado pelos 

autores Harrison e Treagust27 apud Duit (1991). Seus estudos mostraram que, 

                                            
26 GLYNN, Shawn. M. Explaining science concepts: A teaching-with-Analogies Model. In: S. M. Glynn; R. 

H. Yeany; B. K. Britton (Eds). The psychology of learning science. Hillsdale. New J: Erbaum, p. 219-
240, 1991. 

27 HARRISON, A. G.; TREAGUST, D. F. Science Analogies: avoid misconceptions with the systematic 
approach. The Science Teacher, n. 61, p. 40-43, abril, 1994. 
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podem ocorrer modificações na aplicação da seqüência dos passos propostos 

pelo Modelo TWA, já que para os autores, existem três fatores que poderiam 

influenciar os resultados. São eles, o estilo do professor, as particularidades do 

conceito científico e o análogo que está sendo usado. 

Outro estudo, derivado da proposta de Glynn, é a Metodologia de 

Ensino com Analogias – MECA, apresentada por Nagem et al. (2001). Essa 

metodologia estabelece um modelo de ensino, que provê um referencial 

operacional para uso de professores e autores didáticos ao selecionarem 

analogias a serem incluídas em seus planejamentos de curso, ou textos 

didáticos. 

Um aspecto inovador, ressaltado por Nagem et al. (2001), é a utilização 

da MECA para avaliar qualitativamente, a assimilação e compreensão de 

conteúdos. Para tanto, o aluno é motivado a criar sua própria analogia, a qual 

servirá para evidenciar o grau de compreensão do tópico estudado. 

Ainda contribuindo com propostas que enfatizam o uso didático de 

analogias, von Glaserfeld28 e Wittrock29 apud Duit (1991), discorrendo a 

respeito de processos de ensino, assinalam como pontos centrais que a 

aprendizagem: 

- é um processo de construção ativa; 

- somente é possível se baseada num conhecimento adquirido 

anteriormente. 

Estes pressupostos sugerem que o estudante, se possível, participe 

tanto da busca do análogo como da construção da analogia. 

Enfim, são estudos que têm como ponto comum a tentativa de 

diagnosticar e possibilitar a indicação de linhas mestras adequadas ao bom uso 

de analogias como recurso didático valioso. 

                                            
28 von GLASERFELD, E. Learning as a constructivistic activity. In: BERGERON, J. C.; HEVSCOVICS N. 

(eds.) Proceedings of the 5th annual meeting of the PME- NA. Montreal: s/ed. 1983. 
29 WITTROCK. M. Learning science by generating new conceptions from old ideas. In: WEST, L.; PINES, 

L. (eds) Cognitive structure and conceptual change. Orlando: Academic Press. 
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Entretanto, acreditar que o processo analógico é óbvio e trivial, pode 

ser perigoso. Holyoak30 apud Santos (1990) afirma que, apesar da aparente 

facilidade em se construir o mapeamento necessário para relacionar as 

características isomórficas entre os domínios fonte e alvo, é comum ocorrer 

deficiências abstrativas, isto é, isolando elementos que deveriam ser um todo, 

ou desconsiderando elementos essenciais ao entendimento do processo. Além 

disso, há necessidade de decifrar as analogias para, realmente, compreendê-

las. No entanto, para decifrá-las, não basta saber decifrar o código lingüístico 

de origem, mas possuir grande familiaridade com os elementos utilizados com 

o campo fonte, com a cultura geral e com o contexto em que foi utilizada. 

Reiterando o alerta feito acima por Holyoak, Dagher (1994) também 

diz: 

(...) quando o professor estiver usando analogias, é 
essencial ter um entendimento adequado do 
conhecimento anterior do aprendiz com o objetivo de 
selecionar aqueles análogos que os alunos possam 
assimilar as suas estruturas prévias de conhecimento. 

O avanço, no século XX, dos estudos que retomavam o uso de 

analogias na compreensão de conceitos científicos, desencadeou uma 

reavaliação do valor do raciocínio analógico – milenar, como nas discussões da 

filosofia clássica, mas incompreendido ou negligenciado ao longo dos tempos – 

multiplicando-se o número de estudos, artigos, congressos, entre outros, tanto 

nas áreas científicas, quanto nos domínio das ciências sociais e cognitivas, 

reconhecendo o que, há muito, já era intensamente praticados pelas, 

humanidades e artes, que vinham pregando as vantagens dessa ferramenta na 

atividade criativa e inovadora. 

3.3. METÁFORAS E O ENSINO 

It [metaphor] brings out the thisness of a that, or the 
thatness of a this (BURKE, s.d.). 

                                            
30 HOLYOAK, Keith; THAGARD, Paul. Mental Leaps: analogy in creative thought. Cambridge: The MIT 

Press, 1996. 
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Não te inquietes. A falta de uma única palavra faz a frase 
viver melhor, ela se abre mais vasta e propõe ao espírito 
que ele seja um pouco mais espírito para preencher a 
lacuna. (VALÈRY,1996:33) 

Como se viu, as línguas constituem sistemas de comunicação verbal e 

possuem normas que regulam o emprego de palavras, as estruturas de frases, 

e a lógica da formulação de idéias. Cada língua possui uma estruturação 

própria de repertório e de regras de combinação e de usos dos signos. 

Cada vez que ocorre um desvio dos padrões correntes, pode-se supor 

duas situações distintas: por desconhecimento de alguma norma ocorreu um 

erro, ou, de modo intencional, fez-se um desvio dos padrões que determinou 

uma construção lingüística mais expressiva ou mais clara. Uma figura de 

linguagem consiste em um desvio dos padrões de linguagem, com o objetivo 

de tornar o texto mais compreensivo e/ou expressivo. 

Tradicionalmente, pertencentes ao estudo da Retórica Antiga, as 

figuras ainda são incluídas, modificadamente, nas novas concepções retóricas. 

Também têm sido chamadas de figuras de estilo. São recursos lingüísticos 

especiais de que se vale quem, desviando de uma norma lingüística ortodoxa, 

cria efeitos de expressividade que revestem uma parte de um enunciado de 

realce, contraste, sentimento, entre outros. Elas servem exatamente para 

expressar aquilo que a linguagem comum, falada, escrita e aceita por todos, 

não consegue expressar satisfatoriamente. 

As figuras de linguagem, palavra ou grupo de palavras, são utilizadas 

para dar ênfase a uma idéia ou sentimento. Elas podem estar relacionadas à 

escolha de palavras ou figuras de palavras; à estruturação da frase ou de 

construção; à formulação de idéias ou figuras de pensamento. 

Esses tropos consistem no emprego de um termo em sentido diferente 

daquele em que esse termo é convencionalmente empregado. Entre outras 

figuras temos: metáforas, metonímias, sinestesias, sinédoques e catacreses. 

Como mencionado antes, além da retomada do interesse pelas, 

analogias, na segunda metade do século XX, verificou-se, também, um 

aumento, ou mesmo um renascimento, de estudos cognitivos sobre a metáfora, 
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dentre outras figuras de linguagem. A metáfora desempenha papel importante 

neste trabalho, como se verá mais adiante. 

As metáforas deixaram de ser interessantes só aos retóricos e artistas, 

passando a encantar e deslumbrar lingüistas, antropólogos, filósofos, 

psicólogos, educadores, cientistas e outros. Multiplicaram-se os estudos e 

todos esses profissionais concluíram que deveriam trazer esses entes para 

suas próprias áreas, dando-lhes as boas-vindas ou, no mínimo, analisando-

lhes as possíveis vantagens e desvantagens. 

Para Dias in Kishimoto (1990:47), o ser humano é um ser sensível que, 

diante do mundo: 

(...) busca significações, o que o torna seu pensamento 
dinâmico por excelência; e é a metáfora, com suas 
múltiplas possibilidades de combinação, que possibilita a 
mediação entre realidade e pensamento.  
O pensamento (metafórico por sua própria constituição) é 
formado por uma rede de relações simbólicas apropriadas 
culturalmente, mas elaboradas e recriadas pelo sujeitos a 
partir de condições internas próprias. 

A capacidade de simbolizar e jogar com a realidade através da fantasia 

e dos símbolos coletivamente estruturados, como a linguagem oral e escrita, é 

que permite ao homem viver diferentes dimensões da realidade. É a 

representação simbólica que possibilita a interiorização do mundo. 

No dicionário Houaiss e Vilar (2001), a metáfora é definida como: 

(...) designação de um objeto ou qualidade mediante uma 
palavra que designa outro objeto ou qualidade que tem 
com o primeiro uma relação de semelhança. 

Especificamente, a metáfora consiste em usar determinada palavra, 

não no seu sentido denotativo ou literal, mas em lugar de uma outra com a qual 

tenha uma certa relação de semelhança. Trata-se na verdade de uma 

comparação implícita. Ocorre, assim, uma alteração de significados por traços 

de similaridade entre dois conceitos. Essa semelhança é resultado da 

imaginação, da subjetividade de quem cria a metáfora. Sua função é destacar 

aspectos que literalmente não se consegue exprimir. 
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Na metáfora, a qualidade comum e o conectivo comparativo não são 

expressos e a semelhança entre os elementos A e B passa a ser puramente 

mental. Por exemplo, João (A) é um leão (B). 

Podemos ainda citar mais exemplos de metáforas utilizados com 

freqüência: João é caxias mas Pedro é turista; comer com os olhos; nó na 

garganta; eu não acho a chave de mim; o senhor Virgílio é uma raposa, a vida 

é chuva de verão. 

Entre outras funções da metáfora, podemos dizer que é usada 

geralmente quando: 

- não há termo próprio para a situação; 

- o termo próprio não tem a conotação desejada; 

- se quer evitar a repetição do termo próprio; 

- se quer fazer comparações implícitas; 

- se quer direcionar a atenção para o significante; 

- se busca novidade. 

Como já foi dito anteriormente, tradicionalmente, a metáfora era 

considerada um elemento de retórica apenas, sem nenhum valor cognitivo. Era 

considerada somente como desvio da linguagem usual, própria de linguagens 

especiais, como a poética e a persuasiva. 

Particularmente, nos últimos séculos, o uso da metáfora era 

considerado indesejável no discurso científico, que deveria se utilizar de 

linguagem denotativa literal, clara, precisa e determinada. Nesta visão, 

portanto, a ciência se fazia com a razão e o literal, enquanto a poesia se fazia 

com a imaginação e a metáfora. Sendo assim, a metáfora e outras espécies de 

linguagens figuradas deveriam ser sempre evitadas quando se pretendesse 

falar objetivamente. 

É aproximadamente a partir da década de 50 que, de forma mais 

ampla se dá a intensificação da mudança que leva a uma profunda 

reformulação da maneira de conceber a objetividade, a compreensão e a 

metáfora. Ela novamente se torna objeto de interesse das ciências e 

humanidades, mais especificamente, das ciências da linguagem e da 

psicologia cognitiva. 
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Abaixo, discutem-se alguns trabalhos relevantes na evolução da nova 

visão do uso didático de metáforas. 

Como descreve Ortony (1993:1-2), a idéia central da nova concepção é 

de que a cognição é o resultado de uma construção mental. Sendo assim, a 

metáfora passa a ter seu valor cognitivo reconhecido, mudando de simples 

figura de retórica para o de uma operação cognitiva fundamental. 

Ortony (1993) postula o uso de metáforas para expressar informações 

contínuas, advindas da experiência. Subdivide seu postulado em três hipóteses 

específicas: 

a) A metáfora permite que grandes blocos (chunks) de informações sejam 

transferidos de um domínio a outro, por exemplo, na frase João é uma 

raposa, João é a fonte e raposa é o alvo e o que ambos tiverem em 

comum será o mapeamento (ground). 

 Os termos que indicam comparação ficam implícitos, subentendidos. A 

parte não dita, mesmo assim, é percebida como compondo o conteúdo: 

Ele é (astuto e matreiro como) uma raposa (dentro da acepção 

socialmente e antropologicamente estereotipada de que o animal 

referido comporta de forma a sugerir tais qualidades); 

b) Certas experiências ou pensamentos são inexpressíveis ou inefáveis 

através de locuções literais. 

c) As imagens exprimidas por uma metáfora produzem uma 

representação, memorável e emocionante, de como uma experiência 

foi percebida, ou de como uma idéia foi concebida. 

Uma contribuição significativa para os estudos da metáfora, foi o 

trabalho pioneiro de Reddy31 apud Lakoff e Johnson (2002), que observou que 

a nossa linguagem sobre a linguagem é, grosso modo, estruturada pela 

seguinte metáfora complexa: 

- idéia (ou significados) são objetos; 

- expressões lingüísticas são recipientes; 

                                            
31 REDDY, Michael. The conduit metaphor. In: ORTONY, Andrew (org) Metaphor and thought. Cambridge: 

Cambridge University, 1993. 
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- comunicação é enviar. 

Para o autor, o falante coloca idéias (objetos) dentro de palavras 

(recipientes) e as envia (através de um canal) para um ouvinte que retira as 

idéias-objeto das palavras recipientes. Reddy apud Lakoff e Johnson (2002) 

propõem o conceito da metáfora do canal, e documenta essa metáfora com 

mais de cem tipos de expressões em inglês, as quais representariam, segundo 

o autor, 70% das expressões que usamos para falar sobre a linguagem. Eis 

alguns exemplos da metáfora do canal: 

- É difícil passar aquela idéia para ele. (It’s hard to get that idea across 

to him.) 

- Suas razões chegaram até nós. (Your reasons came trough to us.) 

- Tente colocar mais idéias em menos palavras. (Try to pack more 

thoughts into fewer words.) 

Reddy32 apud Lakoff e Johnson (2002) estendeu essa análise a um 

grande número de enunciados que usamos para falar da comunicação e 

percebeu que eles podem ser organizados em quatro categorias que 

constituem o arcabouço principal da metáfora do canal: 

(1) a linguagem funciona como um canal, transferindo 
pensamentos corporeamente de uma pessoa para a 
outra; (2) na fala e na escrita, as pessoas inserem seus 
pensamentos e sentimentos nas palavras; (3) as palavras 
realizam a transferência ao conter pensamentos e 
sentimentos e conduzi-los às outras pessoas; (4) ao ouvir 
e ler, as pessoas extraem das palavras os pensamentos e 
os sentimentos novamente. 

Seguindo o caminho aberto por Reddy, Lakoff e Johnson deram um 

tratamento mais explícito à metáfora do canal ao descobrirem as metáforas 

conceptuais subjacentes às expressões lingüísticas metafóricas. Assim, 

partindo da análise de expressões lingüísticas dos enunciados analisados por 

Reddy, Lakoff e Johnson mostram que essas são manifestações lingüísticas de 

metáforas conceptuais. A partir daí, inferiram um sistema conceptual metafórico 

                                            
32 REDDY, Michael. The conduit metaphor. In: ORTONY, Andrew (org) Metaphor and thought. Cambridge: 

Cambridge University, 1993. 
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subjacente à linguagem, que influencia nosso pensamento e nossa ação. 

(LAKOFF; JOHNSON, 2002:17) 

Lakoff e Johnson (2002) mostraram o importante papel que a metáfora 

tem na compreensão do mundo, da cultura e de nós mesmos: 

A metáfora está infiltrada na vida cotidiana, não somente 
na linguagem, mas também no pensamento e na ação. 
Nosso sistema conceptual ordinário, em termos do qual 
não só pensamos mas também agimos, é 
fundamentalmente metafórico por natureza. (Lakoff e 
Johnson, 2002:45) 

O corpo e mente não são mais vistos como separados, ou seja, são 

vistos diferentemente da teoria cartesiana. Daí, segundo os autores, 

compreendemos o mundo por meio de metáforas construídas com base em 

nossa experiência corporal. Nossa corporeidade e nossa mente interagem para 

dar sentido ao mundo. 

George Lakoff (1993) em seu livro Teoria Contemporânea da Metáfora, 

propõe em uma abordagem construtivista, que tem como premissas básicas: 

- o locus da metáfora não se encontra na linguagem, mas na forma 

como conceitualizamos um domínio mental em função do outro; 

- nossa conduta cotidiana reflete nossa compreensão metafórica da 

experiência; 

- a metáfora, longe de ser uma figura de linguagem, é um pensamento 

de alto nível. 

Embora possa haver questionamentos em relação ao postulado de 

Lakoff e Johnson, a metáfora é indiscutivelmente de natureza conceptual, pois 

é um importante instrumento do nosso aparato cognitivo, da nossa cultura e de 

nós mesmos. Para os autores: 

Ela é tão importante como se fosse um dos cinco 
sentidos, como ver, ou tocar, ou ouvir, o que quer dizer 
que nós só percebemos e experienciamos uma boa parte 
do mundo por meio das metáforas. A metáfora é parte tão 
importante da nossa vida como o toque (...). (LAKOFF; 
JOHNSON, 2002:33) 
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Entre os modelos de metáforas de Lakoff e Johnson, encontramos as 

metáforas conceptuais, ontológicas e as orientacionais. Para os autores, as 

metáforas orientacionais organizam todo um sistema de conceitos em relação a 

um outro conceito. A maioria delas tem a ver com a orientação espacial. Essas 

orientações espaciais surgem do fato de termos os corpos que temos e do fato 

de eles funcionarem da maneira como funcionam no nosso ambiente físico. 

(LAKOFF; JOHNSON, 2002:59) 

Tais orientações metafóricas não são arbitrárias. Elas têm uma base na 

nossa experiência física e cultural. Esse conceito metafórico tem uma base 

física: quando estamos tristes, ficamos com a postura caída, e quando estamos 

felizes com a postura ereta. Esse aspecto fica evidente, por exemplo, nas 

metáforas orientacionais, como – feliz é para cima e triste é para baixo –, que 

se manifestam em enunciados como – eu estou me sentindo para cima; ele 

está de alto astral; ele caiu em depressão ou ele está para baixo hoje. 

A partir daí, inúmeros pesquisadores passaram a focalizar a metáfora 

como um fenômeno próprio do pensamento humano, não podendo ser 

encarado como restrito somente à linguagem. Os estudos da metáfora 

convergem no sentido de considerá-la, definitivamente, um fenômeno de 

importância cognitiva. 

Outra questão importante é que a metáfora tem características 

motivadoras. Inicialmente causa um desequilíbrio, estranhamento, uma 

surpresa e ao mesmo tempo lança um desafio para que tentemos decifrá-la. 

Estes aspectos são mencionados por Duit (1991): 

(...) a metáfora tem em si um aspecto surpresa, que 
permite uma comparação de forma implícita, o aspecto 
metafórico se refere ao desencadeamento da motivação, 
necessária à busca por um novo equilíbrio, já que o 
sujeito se vê desafiado pelo desconhecido, o novo. 

Duit (1991) enfatiza, ainda, a importância da metáfora no ensino-

aprendizagem dado o seu poder de liberar, favorecer, estimular a imaginação e 

de proporcionar a visualização de idéias abstratas. Assim sendo, as metáforas 
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favorecem a integração entre o pensamento e o sentimento, podendo 

preencher a lacuna entre os domínios cognitivo e afetivo da aprendizagem. 

Como se viu acima, a atividade tem sido intensa na investigação do 

uso de metáforas, como recurso didático no meio das ciências sociais e da 

natureza. Facilmente, vê-se que o uso, como recurso semelhante nas artes é 

obviamente natural, uma vez que esse tropo é o cerne da arte. 

Sendo assim, também encontramos a mesma preocupação entre os 

estudiosos da área de arte, abordando o valor cognitivo da metáfora. Na arte-

educação, podemos citar Efland (2002), que ao discutir o propósito das artes 

na educação diz que: 

as metáforas aparecem em todos os domínios do 
conhecimento, mas é principalmente nas artes que 
experimentam-se as ações metafóricas da mente como 
meios de construir significados. 

Para o autor, as recentes explicações cognitivas sobre aprendizado 

são caracterizadas como concepções construtivistas. Assim, os indivíduos 

constroem suas visões da realidade guiados por seus propósitos de busca de 

conhecimento. A ênfase é colocada no agir humano em que a construção do 

sentido é guiada pelos desejos e propósitos do aprendiz. (Efland, 2002) 

O construtivismo também caracteriza o aprendizado como um processo 

em que o conhecimento é compreendido através de sua integração a uma base 

de conhecimento prévio do indivíduo. Daí o conhecimento constantemente 

passar por uma reconstrução. 

Por exemplo, inicialmente, o equilíbrio corporal de uma pessoa adquire 

significado através de experiências em que nos orientamos fisicamente dentro 

do nosso ambiente, nosso mundo. Vivemos num campo gravitacional e 

resistimos à atração – puxão gravitacional – à medida que aprendemos, 

andando, a nos equilibrar. Como exemplo Efland (2002) cita Johnson33: 

É de importância crucial encararmos aquele processo de 
equilíbrio, ou de se equilibrar, como uma atividade que 

                                            
33 JOHNSON, M. The body in the mind: the bodily basis of meaning, imagination and reason. Chicago: 

University of Chicago Press, 1987:74. 
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aprendemos com nossos corpos, e, não observando 
um conjunto de regras ou conceitos.  
Primeiro e mais importante, o equilíbrio é uma coisa que 
nós fazemos. A criança fica de pé, oscila, e cai no chão. 
Ela tenta outra vez, e de novo, até que um novo mundo se 
abre – o mundo do equilíbrio e da postura ereta. (grifo da 
autora) 

Continuando com Efland (2002), a imagem esquemática do equilíbrio é 

adquirida por ações como aprender a ficar de pé e a caminhar. Experiências 

estas que são aprendidas ao longo do desenvolvimento humano, 

freqüentemente antes da existência de palavras para nomeá-las ou descrevê-

las, daí, então o seu caráter não denonativo. 

Uma vez estabelecidos, os esquemas proporcionam um 

aperfeiçoamento, ampliando a base de conhecimentos do pensamento através 

da metáfora, de tal modo que os atributos do equilíbrio são transferidos para 

outras situações tais como: 

- personalidade equilibrada; 

- uma equação matemática balanceada; 

- uma equação química equilibrada; 

- a balança da justiça nas ações do sistema legal. 

Lakkoff apud Efland (2002), argumenta que as expressões metafóricas 

não são matérias de linguagem, mas formas de pensar baseadas em 

conceituações da realidade subjacente. Ele descreve as metáforas como 

envolvendo um mapeamento através de domínios conceituais. 

A metáfora implica nos domínio-fonte e o domínio-alvo. Os domínios-

fonte estão geralmente alicerçados em experiências corporais pré-conceituais 

(que antecedem o conceito). Os domínios-alvo são incógnitas enquanto não 

direcionado à expressividade e depende, para a compreensão, da visão do 

receptor da mensagem. Nós experienciamos a Terra sobre a qual caminhamos 

como algo sólido e substancial. Se uma idéia (conceito) é também sólida e 

substancial, usaremos metáforas como: 

- pensamento pé-no-chão 

- pesquisa de base (fundamental) 
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- esta é uma coisa em que podemos firmar (fincar) os nossos pés. 

É principalmente nas artes que encontramos metáforas como meios de 

estabelecer conexões significativas entre idéias e conceitos. Isso acontece na 

literatura, como a lingüística cognitiva tem demonstrado, mas também ocorre 

nas artes plásticas. 

O que distingue a experiência artística da experiência comum não é 

somente a metáfora, mas a excelência dos saltos metafóricos da imaginação, 

resultantes deste processo. Uma vez que se toque no tema excelência, o 

caráter estético da metáfora mostra sua importância e valor. 

Fica claro que as artes são o lugar em que as construções da 

imaginação podem e deveriam se tornar o objeto fundamental de estudo e 

aplicação. É necessário entender que a imagem visual e a expressão verbal 

não são fatos literais, mas são corporificações de significados. 

Finalmente, Efland (2002) afirma que é somente nas artes que a 

imaginação é encontrada e explorada em sua consciência plena, e, seu 

coração é a metáfora. 

3.4. RAZÕES E PERTINÊNCIA DE UMA ESCOLHA TEMÁTICA 

Com esta pesquisa em mente e com o apoio de resultados da área 

científica, apresentam-se alguns aspectos julgados fundamentais para esta 

transposição. 

Adotando a aplicabilidade de analogias e metáforas, A&M, recorrentes 

nas várias áreas de conhecimento, já discutidas, apresentam-se, a seguir, 

conclusões gerais dos seus poderes cognitivos e mediadores no âmbito 

científico. 

Assim, Gentner e Jeziorski (1979) examinaram o papel desempenhado 

pela metáfora e pela analogia na história da ciência ocidental como um meio de 

explorarem a questão de se o raciocínio analógico (que juntamente com a 

percepção de similaridade, tomada como subjacente a ambas) é uma 

capacidade cognitiva intrínseca. Concluíram que, apesar de o estabelecimento 

de comparações ser universal, pelo menos no sentido de ter sido um dos mais 
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evidentes componentes do pensamento científico por séculos, os papéis 

atribuídos às comparações, e, os critérios implícitos para o uso legítimo delas, 

vêm mudando dramaticamente. Um ponto que claramente emergiu de suas 

discussões é que, historicamente, as analogias e as metáforas têm 

desempenhado papéis importantes na formulação e transmissão, isto é, 

explicação e ensino, de novas teorias. 

Neste ponto, é mister, ressaltar alguns aspectos importantes de A&M e 

que foram fundamentais na decisão de usá-las nesta pesquisa. 

Entre diversas formas encontradas para definir analogias e metáforas, 

existem algumas coincidências comuns ao conceito de similaridade (símile) 

subjacente a ambas. Esses pontos básicos, explicitados a seguir, 
resumem a concepção adotada neste trabalho: 

- tanto a analogia quanto a metáfora são comumente construídas com 

base em relações (mapeamento) entre dois ou mais domínios distintos; 

- ambas expressam formas de comparação, mais ou menos complexas, 

mais ou menos explícitas; 

- essas comparações possibilitam a visualização de conceitos, ou idéias, 

e suas correspondências. 

Entre outros autores, Duit (1991:651) aponta algumas diferenças 

existentes entre analogias e metáforas, ou seja: 

(...) uma analogia compara explicitamente as estruturas 
de dois domínios: ela indica semelhança ou identidade de 
partes das estruturas. Uma metáfora, por sua vez, 
compara implicitamente, destacando características ou 
qualidades relacionais que não coincidem em dois 
domínios. Tomadas literalmente, as metáforas são 
simplesmente falsas34. (grifo da autora) 

Sobre o mesmo tema, Duit (1991:653), no entanto, completa: 

(...) as analogias diferem das metáforas, mas de uma 
maneira discreta. Logo, toda boa analogia contém 
alguns aspectos de surpresa e anomalia, ou pelo menos 
pode ser usada desta maneira. (...) o papel das metáforas 

                                            
34 Refere-se à falta de sentido ao se tentar expressar, ou traduzir, literalmente uma metáfora. 
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na aprendizagem pode, portanto ser verdadeiro – pelo 
menos em parte – também para as analogias. É o aspecto 
metafórico das boas analogias que as tornam ferramentas 
valiosas na aprendizagem por modificação conceitual. 
(grifo da autora) 

Duit (1991) também chama a atenção para o fato de as analogias e as 

metáforas poderem ser instrumentos valiosos no auxílio da construção do 

conhecimento. Elas atuariam de forma explanatória e heurística35 por meio de 

desencadeamentos da tensão cognitiva e o processo de associações entre o 

estranho e o familiar, ou do conhecimento prévio e os novos conhecimentos. 

Em um ambiente pedagógico, por exemplo, o professor pode facilitar o 

processo ensino-aprendizagem, organizando e sistematizando a abordagem, 

de forma a direcionar a atenção do aluno para aspectos mais relevantes ou 

para a distinção entre as similaridades e as diferenças entre os campos fonte e alvo. 

Nesta mesma linha, Oliveira (2000) aponta inúmeras vantagens na 

utilização das analogias e das metáforas como mecanismo cognitivo de 

aprendizagem de ciências. Segundo a autora, o seu emprego: 

(i) ativa o raciocínio analógico; (ii) organiza a percepção; 
(iii) desenvolve a aquisição do pensamento metafórico; 
(iv) desenvolve capacidades cognitivas elevadas como a 
criatividade e a tomada de decisões; (v) faz a ligação 
(ponte cognitiva) entre o conhecido e o desconhecido; (vi) 
funciona como organizador prévio; (vii) transforma o 
conhecimento factual em conceptual; (viii) torna 
significante e motivante a informação; (ix) facilita a 
aquisição de novos conceitos; (x) faz a ligação entre 
conceitos; (xi) torna compreensível os conceitos 
nomeados abstratos; (xii) alarga em extensão um conceito 
pelo aumento de flexibilidade e versatilidade do 
pensamento; (xiii) aumenta a memória; (xiv) estimula a 
solução de problemas e identificação de novos 
problemas; (xv) fomenta a elaboração de hipóteses; (xvi) 
torna a comunicação mais variada, interessante e 
agradável; (xvii) fomenta um estilo menos rígido e mais 
expressivo do discurso científico. 

                                            
35 Isto é, tomado neste trabalho como método educacional que consiste em fazer descobrir pelo aluno o 

que se lhe quer ensinar. 
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Diante do que foi visto, adotaram-se nesta pesquisa os conceitos de 

A&M mais convenientes e adequados às finalidades deste estudo, isto é, por 

serem mais diretos, claros, objetivos e sintéticos, resultantes de adaptação dos 

mesmos conceitos encontrados em Duit (1991). 

- Analogia: consiste em apresentar dois conceitos, um familiar e o outro 

novo, em que seja possível verificar semelhanças que facilitem a 

compreensão do conceito que está sendo introduzido, estabelecendo-

se uma comparação em geral explícita e aclaradora; 

- Metáfora: consiste em empregar um termo com significado diferente 

do habitual, baseado em uma relação de similaridade entre o sentido 

próprio e o sentido figurado, em que ocorre uma comparação implícita, 

em geral surpreendente e instigadora. 

Após esta visão sinóptica da conceituação geral de A&M aplicada ao 

ensino, das motivações que levaram à decisão de aplicá-las ao ensino do balé 

e das necessárias delimitações e adaptações de conceitos, concluiu-se, assim, 

pela pertinência de se tentar desenvolver uma pesquisa sobre o uso e 

ocorrência de A&M, como um recurso mediador aplicado no ensino de balé. 
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4. INTERLÚDIO: POSSIBILIDADES DO USO DE ANALOGIAS 
E METÁFORAS NO ENSINO DO BALÉ 

Se eu pudesse dizer isso, não teria que dançar isso. 
 

Isadora Duncan 

 
(FOLHA, 2004) 

A busca de alternativas para esclarecer, favorecer e facilitar o processo 

de ensino-aprendizagem tem sido constante preocupação dos profissionais de 

ensino. O uso de A&M, nesse processo, além de constituir-se num elemento 

inovador, tem-se tornado um tema de pesquisa instigante e desafiador, levando 

a novas estratégias de ensino, linguagem e cognição. 

De fato, no programa da pós-graduação do CEFET-MG, encontramos, 

no mestrado, a disciplina Analogias e Metáforas na Educação, na Ciência e na 

Tecnologia, associada também ao Grupo de Estudos de Metáforas e Analogias 

na Tecnologia, na Educação e na Ciência - GEMATEC. 

O Grupo GEMATEC, desde o início, apresentou a proposta inovadora, 

em termos acadêmicos correntes, da interdisciplinariedade, reunindo 

estudiosos em torno do tema A&M. Tem-se dedicado à pesquisa de A&M e o 

seu uso, como recurso didático, relacionado com a cognição e o processo 

ensino-aprendizagem. 

A autora desta, tem longa experiência, previamente vivida, tanto como 

bailarina e professora de dança, quanto na docência da graduação em 
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pedagogia. As discussões, ocorridas nas reuniões semanais do grupo, 

mostraram a importância desses recursos de linguagem e de seu uso como 

ferramenta pedagógica. 

O conseqüente aumento de familiaridade com o novo tema, A&M, após 

alguma reflexão, levou a uma súbita conexão (insight) entre A&M e o ensino do 

balé. De fato, lembrou-se que as analogias e metáforas, não nomeadas como 

tal, há anos faziam parte da rotina cotidiana de sala de aula de balé e já eram 

utilizadas, como recurso didático intuitivo, e integrado ao discurso dos 

professores de dança clássica. 

A partir daí, procurou-se estabelecer, neste estudo, uma relação com a 

prática docente de dança. Realmente, identificou-se, após amadurecimento e 

realização de um estudo exploratório, que os resultados indicavam o uso 

implícito de A&M como recurso didático do ensino de balé. Estavam claramente 

presentes na linguagem oral e nas ações dos professores de dança. Eles 

realmente vinham usando A&M, durante as aulas, com o objetivo de tornar 

familiar aos alunos os movimentos da dança clássica. 

No estudo exploratório já se pôde verificar a existência de um fator 

decisivo para o processo de aprendizagem dos alunos e facilitador didático 

para os professores, que vem sendo pouco discutido na área, isto é, que o uso 

de A&M pode gerar, uma linguagem-apoio, capaz de proporcionar uma 

interação mais lúdica e criativa na aprendizagem. 

Como mencionado, sabe-se há muito que as metáforas e analogias, 

vêm sendo usadas em várias áreas de ensino como recursos didáticos, 

especialmente no ensino das ciências naturais. Sendo assim e aproveitando-se 

a universalidade da presença de A&M nos processos da cognição humana, 

aventou-se, naturalmente, a possibilidade de explicação, transposição e 

extensão dos procedimentos usados, no estudo dessa temática, para estudos 

na área do ensino da dança clássica. 

Com este projeto em mente e com o apoio de resultados das áreas 

mencionadas, apresentam-se aqui alguns aspectos julgados significativos para 

esta explicitação, transposição e adaptação. 
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Para tanto, numa busca preliminar pela literatura pertinente, tentou-se 

estabelecer relações específicas entre o uso de A&M e o ensino da dança. 

Inicialmente, verificou-se que Santos (1991:5), ao falar de analogias, 

afirma que a cognição humana é dotada desse maravilhoso mecanismo e que, 

ademais, ele pode se constituir numa ferramenta de extrema eficácia na 

aquisição de novos conhecimentos. 

Ao mesmo tempo, Duit (1991) destaca o valor cognitivo das analogias, 

que se apresentam como valiosas ferramentas para mudanças conceituais, 

facilitando o entendimento do abstrato, incentivando o interesse dos alunos e 

exercendo uma função motivacional. A mente, diante do que é estranho, tende 

a dar o primeiro passo analogizando, ou seja, penetrando no conteúdo novo 

através do antigo. O uso desse recurso pelo professor, possibilita o 

direcionamento da atenção do aluno para aspectos mais relevantes ou, muitas 

vezes mais simples e compreensíveis, levando-o a selecionar e incorporar 

novos conhecimentos. 

No ensino do balé, o processo analógico permitiria aos alunos, ao se 

depararem com algo novo como, por exemplo, um passo ou movimento 

complexo de dança clássica, fazerem associações deles com características 

similares de aspectos presentes nos seus conhecimentos prévios, efetivando a 

aprendizagem. 

Quanto à metáfora, na busca preliminar pela literatura pertinente, 

encontrou-se apoio na obra de Lakoff e Johnson (2002), em que, a partir de 

análise de enunciados da linguagem cotidiana, os autores constataram que a 

nossa linguagem revela um vasto sistema conceitual metafórico, que influencia 

e rege nosso pensamento e nossa ação. Ainda, segundo os autores, 

compreendemos o mundo por meio de metáforas construídas com base em 

nossa experiência corporal. 

De fato, Lakoff e Johnson (2002) afirmam que metáforas 
orientacionais se conceituam como aquelas que organizam todo um sistema 

de conceitos que têm a ver com a orientação espacial. Segundo os autores, 

estas metáforas não são construídas ao acaso e estão enraizadas nas 
experiências física e cultural. (grifos da autora) 
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Acredita-se que a conceituação de Lakoff e Johnson é justificadora de 

metáforas originárias de elementos motores e corporais, daí, tomar-se, como 

natural, a presença da metáfora na fala do professor de balé, 

predominantemente associada a movimentos e expressões corporais. 

Outro aspecto importante, a ser retomado, são as características 

motivadoras da metáfora colocadas por Duit (1991): 

(...) a metáfora tem em si um aspecto surpresa, que 
permite uma comparação de forma implícita, o aspecto 
metafórico se refere ao desencadeamento da motivação, 
necessária à busca por um novo equilíbrio, já que o 
sujeito se vê desafiado pelo desconhecido, o novo. 

Também no balé, vê-se a importância da metáfora no ensino-

aprendizagem, recordando o seu poder de estimular a imaginação e de 

proporcionar a visualização dos movimentos de dança. 

Ressalta-se, ainda, que o aluno de dança clássica é introduzido num 

universo onde a linguagem não é verbal e sim corporal. Ele necessita construir 

um sistema de representações que lhe permita elaborar conceitos que o levem 

à aquisição de conhecimentos específicos do movimento de dança. Necessita 

fazer uma transposição: transformar um conceito expresso verbalmente pelo 

professor em um movimento expressivo do seu corpo. 

Retomando as afirmações de Katz in Novaes (2003): No corpo que 

aprende a dançar existe um salto entre a repetição de movimentos e a sua 

transformação em dança, tornando esse corpo cenicamente falante e presente. 

Aqui, também, crê-se que A&M possibilitariam esta transposição. 

Afirmamos mais uma vez, com Efland (2002) que é somente nas artes 

que a imaginação é encontrada e explorada em sua consciência plena, e, seu 

coração é a metáfora, justificando, assim, sua presença incontestável nas 

artes, com igual direito, na dança. 

Retomando Assmann (1998) destacam-se a importância e a 

necessidade do uso de linguagens inovadoras, linguagens-apoio, como um 

recurso que auxilia professores e alunos no processo ensino-aprendizagem. 
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Pode-se pensar, então, no uso de A&M como um recurso mediador, 

com a função de linguagem-apoio ao trabalho docente, cujo objetivo é facilitar a 

aprendizagem de novos conceitos - os movimentos corporais de dança. 

Sabemos que no processo ensino-aprendizagem de dança clássica, 

vários elementos atuam interrelacionadamente. Entre eles podemos citar a 

linguagem verbal, estímulos sonoros como música, espelho, materiais como 

fita, lenços entre outros. 

Como uma estratégia metodológica preferencial, optamos pelo estudo 

da linguagem oral dos professores, especificamente quando recorrem ao uso 

de analogias e metáforas, evidentemente mais eficazes, para efetivarem a 

transição do verbal para o corporal. 

O estudo exploratório proporcionou evidências de que, além de A&M 

estarem sempre presentes nas falas dos professores, observou-se que 

espontânea e intuitivamente eles mostravam tendências preferenciais no 

emprego, ora de analogias, ora de metáforas. 

Observando mais atentamente, viu-se que, quando o conhecimento a 

transmitir priorizava a natureza técnica do movimento, optavam mais pela 

analogia. Quando a circunstância priorizava a construção de um movimento 
de grande carga artístico-expressiva, optavam mais pela metáfora. 

A partir daí, criou-se, tentativamente, um modelo simples, teórico-

idealizado, capaz de expressar o comportamento apresentado pelos 

professores de balé, em suas escolhas de analogias e/ou metáforas. 

Abaixo, o gráfico ilustrativo do modelo proposto, que apresenta duas 

entradas de leitura: o domínio da analogia, lido a partir da entrada da esquerda 

para a direita, e o domínio da metáfora, lido a partir da entrada da direita para a 

esquerda. Note-se que o domínio misto constitui-se de um triângulo roxo, 

resultante da superposição de parte do triângulo retângulo azul e parte do 

triângulo retângulo vinho, posição esta que representa a superposição dos 

domínios puros. 
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Gráfico 1 - Modelo representativo de tendências no uso de analogias e/ou 
metáforas, no balé. 

 
FONTE: Gráfico concebido e elaborado pela autora, 2005. 

O modelo representado pelo diagrama, prevê que, em casos teórico-

ideais puros, quando um professor de balé, ou mesmo de outras artes, explicar 

algo usando uma analogia pura, situar-se-ia no extremo esquerdo do diagrama, 

isto é, no eixo vertical ler-se-ia 100% analogia. Na fronteira ideal de transição 

(meio da zona B), o eixo vertical indicaria 50% analogia - 50% metáfora, uma 

mistura sutil, em que uma decisão clara entre o uso de analogia ou de metáfora 

torna-se difícil para o professor. No extremo direito, ler-se-ia 100% metáfora. 

Os casos intermediários seriam proporcionais, aproximadamente, às 

alturas circunscritas aos triângulos retângulos representativos das analogias e 

das metáforas (zonas A, B e C). Isto é, ignorando-se os casos mistos e 

ambíguos, as verticais traçadas sob os triângulos retângulos (azul ou vinho), 

quando à esquerda, serão mais altas para o triângulo azul, indicando maior 

presença de raciocínio analógico e vice-versa, mais altas à direita, para o 

triângulo vinho, refletindo uma concepção mais metafórica do conceito. 

Esta proposta de modelo será retomada no capítulo 6, quando se 

discutirem os dados resultantes das escolhas e das adequações dos 

professores aos usos de A&M. 
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Finalmente, a partir das considerações e constatações acima, optou-se 

por investigar a importância do uso didático de A&M, implicitamente presente 

no processo ensino-aprendizagem de dança clássica. Para tanto, detalha-se 

adiante, a metodologia proposta. 
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5. METODOLOGIA DE PESQUISA 

5.1. INTRODUÇÃO 

Desenvolveu-se aqui um estudo sobre o ensino de balé em algumas 

escolas de Belo Horizonte, visando tanto as relações existentes entre 

expressões de A&M na linguagem utilizadas pelos professores, como recurso 

didático, quanto a verificação de sua importância no processo de 

aprendizagem. 

Foram utilizados, principalmente, conhecimentos originários de três 

grandes áreas: a arte da dança, no ensino do balé; a educação através do 

enfoque didático e a linguagem, focalizando o uso de A&M como recurso 

didático. 

Entre as razões que justificaram a investigação de A&M no ensino da 

dança clássica, está o fato de ela ser um campo do saber com conceitos, 

códigos, padrões estéticos, curriculares e didáticos há muito estabelecidos e 

bem definidos. Conseqüentemente, usa uma nomenclatura própria, 

universalizada, através de nomes expressos basicamente em francês. 

Considerando que A&M são elementos presentes na linguagem dos 

professores, mediando a aquisição de conhecimentos, pretendeu-se abordar 

aspectos que potencialmente pudessem contribuir com a prática pedagógica do 

ensino de balé. 

Desta forma, a estratégia metodológica foi escolhida e adequada à 

perspectiva de fornecer resultados úteis na compreensão da utilização de 

expressões de A&M como recurso didático sistematizável. 
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5.2. NATUREZA DESTA PESQUISA 

Optou-se, aqui, por uma investigação predominantemente qualitativa, 

complementada, sempre que necessário e pertinente, por um tratamento 

quantitativo dos dados obtidos. Do mesmo modo, a discussão e análise dos 

dados obedecerão a esses critérios. 

A base da investigação qualitativa reside na abordagem interpretativa 

da realidade e o estudo qualitativo é o que se desenvolve numa situação 

natural, é rico em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a 

realidade de forma complexa e contextualizada. Devido às características da 

proposta de investigação prioriza dois aspectos importantes. 

O primeiro aspecto que constitui um dado qualitativo é sua inserção 

num contexto naturalístico, ou seja, fora de ambientes organizados 

artificialmente para realização de estudos ou experimentos. Buscou-se o 

conhecimento sobre o uso de A&M, através das experiências cotidianas dos 

professores de balé e quais os significados das mesmas para os sujeitos, não 

fazendo sentido retirá-los do seu habitat natural para estudá-los, ou seja, das 

escolas de balé onde trabalham. 

O segundo aspecto é que a representatividade da amostra qualitativa 

não se deve, necessariamente ao volume, ou tamanho da mesma. Portanto, 

não houve necessidade de buscar dados num grande número de professores 

pois pressupõe-se que em cada manifestação de um fenômeno está presente 

um aspecto invariante, que o define como tal, que faz com que este fenômeno 

se diferencie de outros e que os procedimentos de pesquisa tratam de 

desvelar. 
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5.3. VISÃO GERAL DO TRABALHO 

5.3.1 Antecedentes e estudo exploratório 

Ao tentar responder questões iniciais, levantados anteriormente no 

capítulo 4, optou-se por um estudo exploratório que possibilitasse chegar a 

resultados úteis e norteadores da construção dessa dissertação. 

Durante o primeiro e segundo semestre de 2002, como integrante do 

Grupo GEMATEC, realizou-se um levantamento piloto cujo objetivo foi o de 

testar hipóteses iniciais e proporcionar uma visão geral das possíveis rotas a 

seguir, por se tratar de território ainda pouco explorado. 

Primeiramente, foi apresentado ao grupo um modelo de questionário 

para ser analisado. Após os comentários e a revisão final do mesmo, deu-se 

início ao trabalho de campo com os professores de balé. 

A análise e interpretação das respostas obtidas, indicaram a 

pertinência do trabalho, e, portanto, justificando-se a realização desta pesquisa 

que, provavelmente, resultaria num melhor conhecimento da área, como um 

todo, podendo produzir resultados aplicáveis ao dia-a-dia do ensino de balé. 

5.3.2 Questões básicas da pesquisa 

De acordo com os objetivos propostos, aludidos na introdução deste 

trabalho, apresentaram-se as questões abaixo: 

- como se dá o uso de A&M ? 

- qual a relação entre o uso de A&M e o processo ensino-

aprendizagem? 

- quais as contribuições de A&M, quando usado como recurso 

didático? 

- como os alunos entendem as A&M? 

A partir destas questões-diretrizes, fez-se o balizamento estrutural 

deste estudo, realizado entre os anos de 2004 e 2005, no CEFET-MG - 
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Programa de Pós-Graduação do CEFET-MG, Linha de Pesquisa IV - 

Fundamentos e Práticas Educativas no Ensino da Ciência e Tecnologia. 

5.4. DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

A escolha do campo onde foram colhidos os dados, bem como os 

participantes, foi proposital, em função das questões de interesse deste estudo, 

em consonância com as colocações feitas por Mazzotti e Gewandsznajder 

(2004). 

O perfil dos docentes selecionados, caracterizou-se por terem mais de 

quinze anos de experiência, serem qualificados e habilitados para a docência, 

e, por trabalharem em escolas locais bem conceituadas, com reconhecimento 

pelo trabalho desenvolvido e detentores de prêmios em concursos estaduais e 

nacionais. 

Decidiu-se por trabalhar com uma amostra de 09 professores de 06 

diferentes escolas locais. A amostra, foi assim definida, a fim de possibilitar 

uma óptica de uso de A&M como recurso mediador da aprendizagem, em 

geral, e não como opção metodológica de um único professor, ou escola. 

5.5. A COLETA DE DADOS 

Para o desenvolvimento deste estudo foram utilizadas as seguintes 

técnicas de coleta de dados: 

- OBSERVAÇÃO IN LOCO 

 Observou-se in loco as atividades dos professores selecionados e 

registraram-se as expressões de A&M, utilizadas cotidianamente pelos 

professores. De acordo com os autores Mazzotti e Gewandsznajder 

(2004), a observação de fatos, comportamentos e cenários é 

extremamente valorizada pelas pesquisas qualitativas. Decidiu-se, 

então, que a primeira etapa do trabalho de campo, observando os 

docentes, seria realizada durante as atividades de aula, registrando as 

expressões de A&M, usadas, naturalmente, por eles. 
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 Teve-se o cuidado de evitar que os professores tivessem contatos 

prévios com os questionários, ou que fossem feitas quaisquer alusões 

a A&M, evitando-se interferências externas no seu cotidiano, que 

pudessem comprometer os resultados. Inicialmente, foi dito 

simplesmente, que o estudo referia-se a observações e registros de 

métodos de ensino de balé. 

 Ainda, segundo os mesmos autores, as observações foram 

estruturadas, pois os comportamentos a serem observados, bem como 

a forma de registro, já estavam previamente estabelecidos. Optamos 

por este procedimento pelo fato de já termos um quadro teórico a priori. 

- APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 

 Os questionários foram aplicados a fim de verificar junto aos 

professores: 

- como concebiam intuitivamente os termos analogia e 

metáforas; 

- a freqüência com que usavam A&M, intencional e/ou 

intuitivamente; 

- quais eram seus objetivos no uso de A&M; 

- suas opiniões sobre a eficácia do uso de A&M como recurso 

didático; 

- fontes das expressões de A&M presentes em suas falas. 

 Foram elaborados dois questionários, constando tanto de questões 

fechadas quanto abertas, em etapas distintas: 

- a primeira, por meio de um questionário, de 16 perguntas, que 

possibilitou aos professores se expressarem, 

espontaneamente, sem se aterem a definições prévias formais, 

sobre o que entendiam por A&M; 

- na segunda etapa, foram apresentados os conceitos formais de 

A&M, adotados neste trabalho. Esse procedimento, além de 

fornecer aos professores subsídios para suas respostas ao 

segundo questionário, com 13 perguntas, visou obter um 
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mínimo de padronização de conceitos sobre A&M e, possibilitar 

uma comparação sistematizada dos dados. 

 Conforme descrito no item 3.4 do capítulo 3, relembramos aqui, como 

parte da metodologia adotada, os conceitos de A&M, que, também, 

foram utilizados com os professores, no segundo questionário: 

- Analogia: consiste em apresentar dois conceitos, um familiar e 

o outro novo, em que seja possível verificar semelhanças que 

facilitem a compreensão do conceito que está sendo 

introduzido, estabelecendo-se uma comparação explícita; 

- Metáfora: consiste em empregar um termo com significado 

diferente do habitual, baseado em uma relação de similaridade 

entre o sentido próprio e o sentido figurado em que ocorre uma 

comparação implícita, em geral surpreendente e instigadora. 

- ENTREVISTA 

 Através das entrevistas, buscou-se uma visão complementar, 

permitindo investigar alguns aspectos que, só através do questionário, 

não seriam explorados satisfatoriamente. 

 A entrevista semi-estruturada não seguiu rigidamente uma ordem 

estabelecida para as perguntas, que buscavam compreender o 

significado atribuído, pelos participantes da pesquisa, algumas 

situações específicas da sua rotina em sala-de-aula e um diálogo mais 

próximo e descontraído com os professores. 

- DESENHO 

 Como conseqüência das observações e resultados, durante o trabalho 

de campo, divisou-se a possibilidade de se estender o uso dos 

desenhos ao tema central deste trabalho, isto é, usos de A&M no 

ensino-aprendizagem. Isso se deu devido ao fato de já ser costume, no 

ensino do balé, o uso do desenho dos alunos como uma avaliação e 

acompanhamento da evolução do esquema corporal dos mesmos. 

 Daí foi só um passo até a proposta de uso sistemático de desenhos 

dos alunos na avaliação da compreensão e internalização de A&M. 
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 Este procedimento se deu em três etapas: 

- 1ª) Observação in loco do professor em aula e o registro das 

expressões de A&M, utilizadas por ele, nas explicações do 

conteúdo trabalhado em aula; 

- 2ª) Preparar fichas padronizadas, que continham expressões 

utilizadas pelo professor; 

- 3ª) Retornar a escola para que os alunos desenhassem as 

expressões. 

 Esta proposta será retomada no item 6.6, do capítulo 6, bem como os 

resultados preliminares obtidos. 

5.6. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

O grande volume de dados foi organizado através de um processo 

contínuo e recorrente, não-linear, característico da investigação 

predominantemente qualitativa. 

De acordo com Stake (1983:221), as observações qualitativas são 

registradas e interpretadas, e algumas vezes codificadas minuciosamente. O 

pesquisador procura padrões interessantes de covariação. 

Procurou-se identificar nos resultados, dimensões, categorias, 

tendências, padrões e relações, na tentativa de interpretá-los e desvendar-lhes 

o significado. Buscou-se então, a análise qualitativa dos resultados, 

complementada, sempre que necessário e pertinente, com uma análise 

quantitativa dos dados obtidos, conforme mencionado em Alves-Mazzotti e 

Gewandsznajder (2002) e também Santos Filho (1997). Realmente os dados 

obtidos, foram agrupados da seguinte maneira: 

- primeiro grupo de questões fechadas, após tabulados, e cotejados, 

levaram a um conjunto de resultados mostrados nas tabelas, quadros e 

gráficos e discutidos, no capítulo 6. 

- o segundo grupo de questões abertas ou de respostas livres, foram 

analisados a fim de verificar quais as idéias eram mais recorrentes, 
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levando a padrões significativos e esclarecedores das hipóteses iniciais 

do trabalho. 
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6. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos e 

concomitantemente, discutidos e analisados os aspectos mais relevantes 

fornecidos pela 

Inicialmente, deve-se evidenciar três áreas delimitadoras deste 

trabalho: 

- ARTE: ensino do balé; 

- EDUCAÇÃO: recursos facilitadores do ensino-aprendizagem; 

- LINGUAGEM: uso de A&M no ensino. 

É interessante lembrar que esta pesquisa tinha como foco o discurso 

analógico e metafórico do professor de balé, como se sabe, esse discurso 

poderia ser influenciado pelo desejo dos professores de corresponderem à 

expectativa do pesquisador. Inicialmente foram informados que o objeto de 

observação era a sua prática de sala de aula. 

Os professores só tiveram a oportunidade de discutir a possibilidade da 

utilização de A&M, como recurso facilitador de aprendizagem, após a etapa de 

observação de suas aulas e após a aplicação do primeiro questionário. 

Primeiramente, pediu-se definições pessoais desses conceitos, baseados em 

seus conhecimentos prévios, para, depois, apresentar-se os conceitos formais 

de A&M que levassem a resultados mais comparáveis. Nota-se que, nas 

questões de múltipla escolha, sempre se apresentou a possibilidade de 

escolherem mais de uma opção. 

Inicialmente, a fim de destacar a validade e qualidade da amostra 

utilizada nesta pesquisa, mostra-se, no quadro 2 apresentado a seguir, o 

universo e abrangência deste estudo. A fim de garantir o anonimato dos 

participantes - professores e escolas – convencionou-se nomeá-los por P e por 

E, respectivamente. 
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Quadro 2 - Apresentação da amostra investigada 

Escolas Professores 
Número total 
de turmas do 

professor 

Número de 
turmas 

observadas 

Número total 
de alunos do 

professor 

Número de alunos 
das turmas 
observadas 

E 1 P 1 2 1 20 12 

E 1 P 2 2 2 18 18 

E 2 P 3 7 3 84 36 

E 3 P 4 7 2 67 24 

E 2 P 5 7 2 72 23 

E 4 P 6 3 3 36 20 

E 5 P 7 3 1 30 06 

E 5 P 8 3 2 36 24 

E 6 P 9 3 1 45 15 

06 escolas 
(100%) 

09 professores 
(100%) 

37 turmas 
(100%) 

17 turmas 
(46%) 

408 alunos 
(100%) 

178 alunos 
(44%) 

NOTA: (P) Professor 
 (E) Escola. 
FONTE: Dados coletados pela autora, 2005. 

Observa-se que, além do total de escolas e de professores 

participantes, o trabalho estendeu-se a um total de 178 alunos que, também, 

foram observados desde o início e participaram, posteriormente, na etapa final 

de trabalho, descrita no item 6.5, com desenhos referentes às suas 

interpretações das expressões de A&M utilizadas pelos professores. 

6.1. CONSIDERAÇÕES SOBRE O PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

Dados que inicialmente, visavam somente identificar e registrar a 

qualificação dos entrevistados, mostraram-se indicadores de tendências, 

padrões e características da docência de dança em Belo Horizonte, e que 

serão, também, considerados a seguir, como uma contribuição adicional aos 

objetivos iniciais dessa pesquisa. Entretanto deve-se deixar claro, que embora 

a amostragem tenha sido estatisticamente significativa, não foi possível 

estabelecer a relação da amostra com o universo total dos docentes de balé de 

Belo Horizonte, pois os dados do Sindicato dos Artistas do Estado de Minas 
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Gerais - SATED-MG, não discriminam entre as funções de bailarino e professor 

de dança em geral, menos ainda, professor de balé. 

Por meio dos questionários submetidos aos entrevistados, viu-se que o 

grupo foi constituído de nove professoras. A totalidade de mulheres na amostra 

desta investigação reflete a predominância feminina, que é uma tradição na 

profissão na área da dança. 

6.1.1 Formação profissional 

Quanto a formação profissional, os nove professores entrevistados, 

correspondentes a 100% da amostra, tiveram sua formação em escolas de 

dança, na categoria curso livre. Há indícios, em Belo Horizonte, de carência de 

um curso superior de dança e seus desdobramentos, como por exemplo, a 

pós-graduação. 

Devido as especificidade de formação da carreira artística, 

particularmente na área da dança, vê-se que somente a escola livre não é 

suficiente, levando o profissional a uma busca de complementação de 

formação em áreas distintas da sua, evidenciando a falta de um caminho 

próprio e adequado à dança. 

Todos os professores possuem graduações em áreas distintas da 

dança, mas quase todas, relacionadas à arte ou à educação, como Pedagogia, 

Belas Artes, Arquitetura, Decoração, Psicologia, Comunicação Social, Terapia 

Ocupacional, Comissária de vôo e navegação aérea. Os entrevistados 

admitiram ter incorporado algumas contribuições originárias daqueles outros 

cursos, exceto um professor, cujo curso se referia à aviação. 

6.1.2 Credenciamento profissional 

Outro aspecto da área da dança, é que o credenciamento dos 

professores, na maioria das vezes, se dá com a filiação ao Sindicato dos 

Artistas do Estado de Minas Gerais - SATED-MG, que habilita para as funções 

de Bailarino, Coreógrafo e Maitre de Ballet. 
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Também, outro modo de credenciar, e é feito o credenciamento através 

da filiação ao Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais - SINPRO 

como Professor. 

No caso dos entrevistados, 100% são filiados ao SATED-MG e quatro 

dos entrevistados pertencem, também, ao SINPRO-MG 

6.1.3 Experiência profissional 

Quanto à experiência profissional dos entrevistados, e tendo em vista o 

gráfico 2 a seguir, nota-se que o entrevistado com menos tempo de docência, 

foi de 16 anos, e com mais tempo, foi de 35 anos. A média foi de, 

aproximadamente 23 anos de docência, o que indica professores bastante 

experientes na profissão. 

Gráfico 2 - Tempo de docência dos entrevistados. 
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NOTA: (P) Professor 
FONTE: Dados coletados pela autora, 2005. 

Este perfil de professores, segundo Huberman in Nóvoa (1995:40), se 

identifica com a fase em que o professor, em geral, apresenta uma etapa 

pedagógica de estabilização, em que atua com eficácia e com melhores 

recursos didáticos. 
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Essa longa experiência dos professores entrevistados é mais um 

indicador da confiança com que empregam A&M, como recurso didático do dia-

a-dia, a ser discutido mais adiante. 

6.1.4 Faixa etária de atuação 

A faixa etária dos alunos com os quais atuam os professores 

entrevistados, é demonstrada no quadro 3. 

Quadro 3 - Faixas etárias dos alunos dos professores entrevistados 

Faixa etária Número de professores por faixa 

04 a 07 anos 6 

07 a 10 anos 7 

10 a 13 anos 9 

13 a 16 anos 9 

Acima de 16 anos 3 

FONTE: Dados coletados pela autora, 2005. 

Identificou-se uma ampla faixa que vai de 4 anos até acima de 16 anos, 

com predominância de atuação nas 4 primeiras faixas do quadro. Vê-se, assim, 

que este estudo concentra-se, predominantemente, em alunos entre as idades 

de 4 e 16 anos. 

6.1.5 Formação continuada 

Quanto à formação continuada, vê-se que é uma iniciativa individual e 

não institucionalizada. A atualização didático-pedagógica do professor 

geralmente é uma iniciativa do próprio profissional e não uma imposição 

estruturada e formal de progressão profissional na carreira. 

Constatou-se a freqüente participação de todos os professores em 

cursos, seminários, fóruns, festivais e encontros, o que mostra um perfil de 

profissionais que busca a formação continuada nos âmbitos municipal, 

estadual, nacional e internacional. Esses professores respondem às exigências 
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de renovação permanente, frente às solicitações de renovação metodológica, 

derivada do desenvolvimento do conhecimento pedagógico na atualidade. Os 

cursos mais recentes citados foram: 

- Cursos de especialização de professores do CEFAR, Fundação Clóvis 

Salgado; 

- Curso do método da Royal, atividades livres com crianças; 

- Curso de metodologia para o Ensino da Dança - Isabel A. Marques; 

- Fórum Latino Americano de Dança 2004 e 2005; 

- Festival de Dança de Joinville e Festival Passo da Dança, em Santos; 

- Congresso Internacional de Dança, no Rio 1989; 

- 22º Festival de Dança de Joinville 2004; 

- palestras e mesas redondas em julho de 2004: A contribuição dos 

festivais para o desenvolvimento da dança; 

- encontro Profissional da Dança, em Curitiba. 

Quanto à busca e à utilização de fontes no processo de formação 

continuada, constatou-se que são variadas. São utilizados imagens, filmes, 

vídeos, com predominância de livros, como podemos observar no quadro 4. 

Quadro 4 - Materiais utilizados na formação continuada 

Materiais utilizados Número de ocorrências 

Livros 8 

Manuais 5 

Dicionários 5 

Apostilas 6 

Imagens 5 

Filmes 3 

Vídeos 7 

Assistir apresentações 6 

Cursos complementares 6 

FONTE: Dados coletados pela autora, 2005. 
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Os dados constantes da lista da bibliografia utilizada pelos professores, 

no total de 95 itens, resultam de informações que foram fornecidas: 

- de memória, registradas no momento da aplicação do questionário; 

- após a aplicação do questionário, através de listas ou xerox. 

Nas bibliografias utilizadas destacam-se os seguintes aspectos: 

- presença unânime da bibliografia referente ao Método da Royal; 

- predominância de bibliografia estrangeira traduzida e no original; 

- escassa bibliografia de autores nacionais. 

Outro ponto importante observado, foi a procedência da bibliografia 

utilizada, pelos professores, no quadro 5, indicando um tipo de formação 

continuada com dois aspectos marcantes. O primeiro, reforçando a iniciativa 

individual e não institucionalizada e, o segundo, a aprendizagem relacional. Isto 

é, no balé o desenvolvimento profissional, ou a formação em trabalho, parece 

ser facilitado pela colaboração com os pares. 

Quadro 5 - Meios de acesso aos materiais de formação continuada 

Meios Número de ocorrências 

Colegas 7 

Busca pessoal 7 

Em jornais ou revistas 3 

FONTE: Dados coletados pela autora, 2005. 

6.2. ESPECIFICIDADES DO ENSINO DE BALÉ 

Relembrando, o processo ensino-aprendizagem no balé, apresenta-se 

como um processo dinâmico e específico, no qual o professor e o aluno 

interagem ativamente. Podemos citar, quadro 6, como características mais 

marcantes, as expressões usadas pelos professores, e que se encontram 

sublinhadas. 
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Quadro 6 - Principais características que diferenciam o ensino de balé 

Professor Características diferenciadoras 

P 1 O foco é o corpo, suas possibilidades de movimento, sua posição no espaço, seu 
deslocamento, sua sensibilização, emoção e expressão dos conteúdos internos. 

P 2 

Não tenho experiência no ensino em outras áreas. Porém acredito que a principal diferença 
é poder trabalhar a dança com [o] um princípio (ferramenta) para a formação integral da 
criança: o pensar, o sentir e o fazer; a possibilidade de trabalhar com espontaneidade da 
criança; a autonomia quanto ao conteúdo e metodologia. 

P 3 Além da técnica para execução correta dos passos é necessário desenvolver sensibilidade 
musical, desinibição para a interpretação e extrema motivação para continuidade. 

P 4 

A princípio não tem diferença, em relação a didática. A principal característica é a parte 
prática, pois é criatividade pura, tanto da parte do professor como do aluno, além de 
proporcionar grande prazer. 

Outra diferença é que o aluno vai para a aula dançar em geral porque deseja, não por 
obrigação. 

P 5 Não respondeu 

P 6 Contato com o aluno é muito maior. A dança fala através do movimento. 

P 7 A particularidade [é] que a dança clássica trabalha todo seu conteúdo, no qual repercute 
em qualquer outra atividade da criança.! 

P 8 
Dança é arte. Portanto o ensino é muito mais profundo do qualquer outro. Além de ensinar 
o movimento temos que trazer e observar todo o contexto em que “ele” se insere. O corpo 
se movimenta no espaço trazendo uma idéia, um corpo que pensa. 

P 9 
Conhecimento através da “fisicalização” [corporeidade], sensibilização dos sentidos, 
descoberta do mundo que nos rodeia – relação com o objeto, relação com o outro no 
espaço. 

NOTA: (P) Professor 
FONTE: Dados coletados pela autora, 2005. 

No detalhamento das principais características e especificidades do 

ensino de balé, vê-se que os depoimentos confirmam, a incorporação das 

características e elementos básicos do balé, discutidos no capítulo 2, 

introjetados pelos professores e identificados nas suas respostas. 

6.2.1 Algumas dificuldades no processo ensino-aprendizagem do balé 

Dentro dos conteúdos trabalhados no ensino do balé, já discutido no 

capítulo 2, alguns apresentam maiores dificuldades. Entre eles os mais citados 
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foram: giros, pequenos saltos, transferência de peso e movimentos de braço, 

entre outros. 

Quadro 7 - Movimentos mais difíceis de se ensinar 

Professor Identificação do movimento 

P 1 Glissade, pirouette, sissonne, cabriole, brisé, ballonné. 

P 2 Giros, grandes saltos, movimentos de braços. 

P 3 Battement tendu, transferência de peso, rond de jambe. 

P 4 
Iniciação, para criança entre 4 e 6 anos, os movimentos que exigem maior coordenação 
motora (por exemplo, Poney galops e Poney trote). Balé, pirouettete e exercícios com 
elevação de pernas. 

P 5 Movimentos lentos, ligados. Porque exigem um bom controle muscular. Eixo de equilíbrio 
nos giros. 

P 6 Fouetté, temps lié. 

P 7 Postura correta ao executar os exercícios. Pernas em arabesque e todo exercício que 
trabalha derrière. Braços bem colocados. Todo trabalho en dehors. 

P 8 Saut de Basque. Grand battement en tournant. Fouetté en tournant. 

P 9 Chainés déboulés. Fouetté promenade. 

NOTA: (P) Professor. 
FONTE: Dados coletados pela autora, 2005. 

Em seguida, vê-se como os professores relataram a superação dessas 

dificuldades, e quais os meios utilizados para vencê-las. As expressões usadas 

por eles, em suas respostas, sobre meios de superar as dificuldades do ensino 

de passos e movimentos complexos, indicaram a presença implícita de 

elementos componentes de expressões analógico-metafóricas; vide as 

expressões sublinhadas no quadro 8. 
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Quadro 8 - Recursos didáticos mais eficientes citados na superação de 
dificuldades 

Professor Citação e identificação dos recursos 

P 1 Pirouette - iniciar com equilíbrio na barra com duas mãos e subdividir o giro em ¼ e ¾. 

Sissone - segurar as mãos da aluna ajudando-a a avançar para frente ao saltar (descendo) 
tocando o solo com um pé e depois o outro. 

Cabriole, brisé, balloné - treino primeiro na barra, depois ajudando a sustentar uma perna 
enquanto a outra a busca para “bater” no ar. 

P 2 Utilizar uma linguagem clara e lúdica, independente da idade. 

Utilizar recursos como imagens (foto) para que o aluno tenha noção do movimento de 
cabeça. 

Utilizar bolas, bastões, materiais concretos. 

P 3 Treino insistência, vídeos, assistir aulas mais adiantadas e sempre ao ensinar, partir das 
partes para o todo. 

P 4 Imagens verbais e visuais, histórias. 

Conscientização do corpo através de figuras do corpo humano (esqueleto), desenhos, 
exercícios específicos com as articulações, exercícios para equilíbrio utilizando aparelhos 
de Pilatis. 

P 5 Para os movimentos lentos, procuro chamar a atenção do aluno para o sincronismo do 
movimento com a música e destaco a importância da expressividade do movimento; 

Para os giros e o eixo, incentivar o aluno a descobrir seu eixo praticando dia a dia e além 
de diversificar os exercícios de giros na barra e no centro. 

P 6 Quando se tem uma base boa, você supera mais rápido suas dificuldades. 

P 7 Exercitá-los no chão ou sendo mostrado para turma por uma colega. 

Através de filmes e desenhos. 

P 8 Criação de imagens similares [fala], brincadeiras. 

P 9 Analogias (comparação); fragmentar a seqüência do movimento; estudar através de vídeos 
(bailarinos profissionais executando o movimento). 

NOTA: (P) Professor. 
FONTE: Dados coletados pela autora, 2005. 

Daí, na fala dos professores, destaca-se a importância do lúdico, como 

por exemplo, linguagem clara e lúdica (P 2), brincadeiras (P 8). Anteriormente, 

viu-se que a ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade 

e que este aspecto facilita a aprendizagem. Este fato, entre outros, já 

justificaria a utilização de A&M pelos professores por se tratar de ferramenta 

pedagógica que pode apresentar-se de forma atraente e ludicamente. 

A estratégia de decompor os movimentos, utilizada para facilitar a 

aprendizagem de movimentos com grau de complexidade maior, pode ser 

identificada na fala dos professores, fragmentar a seqüência do movimento 
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(P 9), partindo das partes para o todo (P 3). Essa habilidade está relacionada 

com a necessidade do professor de quebrar, decompor, decodificar os passos, 

a fim de os alunos assimilá-los melhor. 

A utilização de imagens foi o recurso mais expressivo na fala dos 

professores, por exemplo, imagens verbais e visuais (P 4), imagens similares 

(P 8), analogias (comparação) (P 9). De fato e tacitamente, esses professores, 

no seu cotidiano, usam A&M como meio facilitador de ensino-aprendizagem. 

6.2.2 Opções metodológicas 

Quanto às metodologias de ensino adotadas pelos professores 

entrevistados, constata-se no gráfico 3, o predomínio da Escola Inglesa 

indicando uma forte influência do método da Royal Academy Dance - RAD - 

nas escolas de Belo Horizonte, devido aos convênios de avaliação e 

certificação de seus alunos. A razão disto, provavelmente, deve-se ao recurso 

usado pelas escolas de buscar a certificação de qualidade e o credenciamento 

das mesmas. Indicando, também, a força de um método que sistematizou, 

publicou e divulgou bem o seu produto. Apenas um professor citou outro 

método, tentando denominá-lo de método brasileiro. 

Gráfico 3 - Metodologias utilizados pelos professores de dança. 
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FONTE: Dados coletados pela autora, 2005. 
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Em seguida buscou-se comparar os resultados do gráfico com as 

expressões que justificavam sua opção metodológica. 

Quadro 9 - Metodologias e razões de sua utilização 

Professor Metodologias usadas e justificativas 

P 1 Um pouco de cada uma, ou o melhor de cada uma: a limpeza da Escola Inglesa; ousadia da 
Escola Russa; a origem, a base, a nomenclatura, grandiosa da Escola Francesa. 

P 2 Na verdade procuro conhecer a turma e desenvolver um planejamento específico. Tenho 
como base a inglesa e francesa para fazer ponte da minha formação. 

P 3 
A Escola Russa dá respaldo na preparação física nivelando o bailarino como um atleta e a 
escola da Royal (inglesa) é bem didática enfatizando a disciplina e se transformando em um 
instrumento excelente para as crianças. 

P 4 
Já estamos desenvolvendo um método específico nosso. 
Por que achamos necessário um método mais adequado à nossa realidade (tipo físico, 
musicalidade, expressão, etc.). 

P 5 
Francesa e inglesa. Mas priorizo a francesa, porque além de ser a base da minha formação, 
acredito que a repetição das aulas decoradas da Royal limitam o processo e restringe a 
aprendizagem. 

P 6 
Inglesa, para as crianças terem uma base clássica limpa. 
Cubana, é mais dançante, se solta mais. 

P 7 
Método da Royal, porque a escola aplica os exames anuais. Mas durante o ano utilizo 
elementos de outras concepções para enriquecer o processo e desenvolver a 
expressividade do aluno, porque o método da Royal parece ser limitado nesta parte. 

P 8 A escola utiliza o Método da Royal conjugado com alguns aspectos das outras propostas, 
que considero importante para a formação integral do aluno.  

P 9 O Brasil não trabalha com uma técnica própria. Não tem tradição em Dança Clássica. Ainda 
trabalhamos com profissionais que trazem bagagem de fora. 

NOTA: (P) Professor 
FONTE: Pesquisa de campo, 2005. 

A partir da comparação, chega-se as seguintes conclusões: 

- a Escola Francesa é, na maioria dos casos, a base de formação dos 

professores entrevistados; 

- a presença da Escola Inglesa é vista como conseqüência da influência 

do convênio das escolas locais com o método da Royal; 

- como resultado do movimento de migração de vários bailarinos 

cubanos convidados para Belo Horizonte, nos anos 90, pode-se 

identificar alguma influência dessa metodologia nas escolas. (o método 

Cubano é, predominantemente, o método russo, com adaptações ao 

temperamento cubano); 

- pode-se identificar a necessidade da utilização de mais de um método 

na prática dos entrevistados. Nenhum deles optou por um só método, 
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caracterizando uma necessidade de uma metodologia apropriada e 

contextualizada para o ensino do balé, um possível método brasileiro. 

6.2.3 Recursos didáticos 

A totalidade dos entrevistados confirmou a presença e o uso cotidiano 

de vários recursos didáticos. Além dos recursos tradicionais de qualquer área 

de ensino, registrados no quadro 10, apontaram para o uso de recursos não 

previstos no questionário. Observou-se também, uma distribuição equilibrada 

de fontes de recursos didáticos correntes no balé, indicando que os 

professores estão atentos às necessidades do processo ensino-aprendizagem 

e os correspondentes recursos disponíveis. 

Embora nenhum deles tenha mencionado os recursos de linguagem, 

omitidos propositalmente no questionário, os dados discutidos adiante 

mostrarão a sua presença significativa no processo ensino-aprendizagem. 

Além dos dados apresentados pelo quadro, os entrevistados 

acrescentaram mais alguns tipos de recursos, entre eles: representações 

gráficas do esqueleto das articulações e músculos; giz, adereços (varinha de 

condão, fitas, lenços, fantasias, bolas, cordas), caderno para conteúdo teórico; 

recomendação de cursos e objetos sólidos como cubos, bolas, bonecos 

articulados, tintas, lápis, cera, papéis, elásticos, toquinhos de madeira, caixa de 

areia, rolinhos com areia, fitas coloridas, panos. 

Quadro 10 - Principais recursos didáticos citados 

Recursos citados Nº de ocorrências 
Livros 9 
Manuais 3 
Dicionários 3 
Apostilas 5 
Imagens 7 
Filmes 5 
Vídeos 7 
Recomendação para assistir espetáculos de dança 7 
Outros 8 

FONTE: Pesquisa de campo, 2005. 
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Outro resultado importante, foi a constatação do uso do desenho no 

ensino do balé. Notou-se que o seu uso já constituía uma prática corrente entre 

seis dos nove entrevistados. Conforme apresentado no item 2.3.5, constata-se 

a sua utilização com o objetivo de avaliar o desenvolvimento do esquema 

corporal do aluno. Neste quesito, as respostas levaram aos quadros abaixo: 

Quadro 11 - Outros recursos didáticos citados pelos docentes 

Outros recursos citados Nº de ocorrências 

Desenhos realizados pelas crianças 6 

Desenhos realizados com adultos 1 

Modelagem em argila ou massinha de modelar 2 

Filmes 4 

FONTE: Pesquisa de campo, 2005. 

No quadro abaixo, fica patente a preferência do uso com fins de reforço 

da internalização do movimento pelo aluno, e de possibilitar ao professor o 

acompanhamento desse processo e também promover uma atividade de 

recreação. 

A utilização pelos entrevistados, da modelagem esculpindo os 

movimentos, como recurso didático, não se mostrou significativa. 

Quadro 12 - Objetivos visados no desenho como recurso didático 

Objetivos do uso de desenhos Nº de ocorrências 

Recreação 2 

Internalização do movimento 4 

Meio de avaliar o processo de internalização do movimento 3 

FONTE: Pesquisa de campo, 2005. 

Foram citados também, como objetivo do uso de desenho: 

relaxamento, expor a própria visão do movimento e dos detalhes que 

acompanham a experiência, percepção do próprio corpo. 
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6.2.3.1 Recursos didáticos e a faixa etária 

Outro aspecto importante a ser observado no ensino do balé, é a 

preocupação da adequação do uso dos recursos às faixas etárias, conforme os 

dados do quadro 13. Nota-se também, que o uso dos recursos didáticos estão 

presentes desde o início da aprendizagem e desde as idades iniciais. 

Quadro 13 - Relação entre a utilização de recurso didático e faixa etária 

Professor Relação entre utilização e faixa etária 
P 1 Utilizo representações do corpo (ossos e músculos) para as crianças colarem a partir de cinco 

anos, filmes de balé a partir dos cinco anos. 
P 2 Com crianças a partir de quatro/cinco anos é a idade de iniciação do balé. Com alunos mais 

velhos a partir de oito/nove anos inicio com filmes, revistas, sugestões de espetáculos. Crio com 
elas um caderno de balé c/ teoria, nomenclatura, reportagens. 

P 3 A partir dos três anos e meio a quatro anos. 
P 4 Desde os três, quatro anos. 
P 5 Utilizo o material para auxiliar a aprendizagem em todas as faixas etárias, levando em 

consideração a especificidade de cada uma delas, que direciona a escolha do tipo de material 
que será utilizado e com que freqüência. 

P 6 Quando começa a dar a matéria do grau, cada grau tem sua matéria a ser cumprida. 
P 7 Alguns recursos são utilizados no início do curso. 
P 8 O caderno: todo mês temos matérias para anexar e estimular os alunos a trazerem informações 

que quando são relevantes são anexados também. 
P 9 Desde o início, tanto em relação à faixa etária tanto quanto iniciante em dança. 

NOTA: (P) Professor. 
FONTE: Pesquisa de campo, 2005. 

Deve-se, também registrar, o significativo uso de recursos específicos 

do ensino de balé, como por exemplo, lenços, fitas, bonecas, bolas elásticos, 

caixa de percepção, bastões, rolinhos de areia e marcações no chão da sala. 

6.3. CONHECIMENTO TÁCITO36 DE A&M PELOS PROFESSORES 

Dos entrevistados, 90% sabem, de modo implícito e intuitivo, o que é 

analogia e metáfora e como podem utilizá-las em sala de aula. Sentem que 

funciona, que é eficiente, e vêm mantendo o seu uso. Esta constatação levou-

nos a nomeá-la de uso tácito de A&M. 

                                            
36 Tácito: não formalmente expresso; não traduzido por palavras; silencioso, calado; que não é preciso 

dizer por estar implícito ou subentendido; que não se revela; recôndito, secreto, oculto. (HOUAISS, 
2001). 
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Como anteriormente mencionado, para Moretto (1999:103), o professor 

é responsável na elaboração de situações didático-pedagógicas que facilitem a 

aprendizagem, isto é, que favoreçam a construção de relações significativas 

entre componentes de um universo simbólico. No balé, os professores 

proporcionam aos alunos experiências ricas, com freqüentes oportunidades de 

participar de processos variados, entre eles o uso de A&M, que realmente 

efetivam a aprendizagem. 

Quadro 14 - Conceituação de A&M baseada no conhecimento prévio dos 
entrevistados 

Professor Analogia Metáfora 

P 1 algo que se assemelha a outra coisa Quando utilizamos um termo para explicar 
outro. 

P 2 Um aspecto é comum ao outro. Utilização de um termo para explicar o outro 
que possui algo semelhante. 

P 3 Semelhança. Proximidade, situações ou 
fatores que possam ser associados. 

Pequena estória ou exemplo que mesmo 
parecendo diferente ou desapropriado tem 
conteúdo que “bate” com o movimento presente 
ou situação. 

P 4 

É a interpretação pessoal ou de um 
contexto já pré-definido de um 
determinado texto ou informação. É 
mais filosófica no sentido de explicar o 
porquê com mais profundidade. 

Falar uma determinada frase, palavra ou 
pensamento em outras palavras que dão o 
mesmo sentido. Muitas vezes como uma 
história, abrindo possibilidade para várias 
interpretações. É mais popular. 

P 5 Não respondeu esta questão. Uma forma colorida, diferente de explicar ou 
definir uma coisa. 

P 6 

É um termo de comparação. 
É quando eu uso nas turmas avançada 
para que o trabalho fique mais 
dinâmico/rápido. Depende do tempo e 
idade que você tem de dança. 

É um termo usado nos sonhos, imaginação. 

P 7 Quando busca semelhança em alguma 
coisa. 

Quando quer dizer algo e usa de outra forma 
para um melhor entendimento. 

P 8 Termo usado para dar o mesmo 
significado. 

Termo figurativo para expressar determinada 
situação ou significado. 

P 9 

Sempre que uso o termo analogia ou 
faço uso dela é para empregar 
comparações que vão remeter o ouvinte 
à lembranças, vivências passadas que 
contribuirão em seu entendimento do 
assunto tratado. 

O significado de metáfora compreende o uso 
de palavras ou imagens que, de uma forma 
reduzida, resumida, vão expressar um 
significado de algo maior, mais complexo e 
algumas vezes censurado. 

NOTA: (P) Professor 
FONTE: Pesquisa de campo, 2005. 

Percebeu-se, a partir das expressões destacadas em negrito no quadro 

14, o uso com intencionalidade, das expressões de A&M, para facilitar a 
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aprendizagem, fazendo com que o trabalho fique mais dinâmico/rápido (P 4) e 

expressar um significado de algo maior, mais complexo (P 9). 

Pode-se notar que, a partir das conceituações tácitas de A&M dos 

professores, embora o símile permeie as suas declarações, marcadas no 

quadro em sublinhado, eles foram capazes de distinguir os conceitos 

analógicos, em que há comparações explícitas dos conceitos metafóricos em 

que ocorrem comparações implícitas. O que corresponde às definições 

adotadas neste trabalho, item 3.4. 

6.3.1 Análise tentativa das conceituações de A&M dos professores 

No quadro 15, apesar de extrema dificuldade e sutileza, tentou-se 

identificar e separar os elementos básicos da analogia, contidos nas definições 

intuitivas formuladas pelos professores. Representa um esforço de explicitar a 

presença de conteúdos analógicos nas suas expressões. 

Quadro 15 - Análise tentativa de expressões formuladas pelos professores ao 
definirem analogias. 

Professor Analogia Fonte (*) Função (*) 
(Mapeamento) Alvo (*) 

P 1 Algo que se assemelha a outra 
coisa algo que se 

assemelha outra coisa 

P 2 Um aspecto é comum ao outro. um aspecto que é comum ao outro 

P 3 
Semelhança. Proximidade, 
situações ou fatores que possam 
ser associados. 

semelhança que possam ser 
associados 

situações ou 
fatores 

P 4 

É a interpretação pessoal ou de 
um contexto já pré-definido de um 
determinado texto ou informação. 
É mais filosófica no sentido de 
explicar o porquê com mais 
profundidade. 

contexto já pré-
definido de um 
determinado 
texto ou 
informação 

no sentido de 
explicar o porquê 
com mais 
profundidade 

é a 
interpretação 
pessoal 

P 5 Não respondeu esta questão N/A N/A N/A 

P 6 

É um termo de comparação. 
É quando eu uso nas turmas 
avançada para que o trabalho 
fique mais dinâmico/rápido. 
Depende do tempo e idade que 
você tem de dança. 

um termo de comparação (...) 

P 7 Quando busca semelhança em 
alguma coisa. 

quando [uma 
coisa] 

busca 
semelhança 

em alguma 
coisa. 

P 8 Termo usado para dar o mesmo 
significado. termo usado para dar o mesmo 

significado 
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Professor Analogia Fonte (*) Função (*) 
(Mapeamento) Alvo (*) 

P 9 

Sempre que uso o termo analogia 
ou faço uso dela é para empregar 
comparações que vão remeter o 
ouvinte à lembranças, vivências 
passadas que contribuirão em seu 
entendimento do assunto tratado. 

lembranças, 
vivências 
passadas 

para empregar 
comparações 

do assunto 
tratado 

NOTA: (P) Professor 
 (*) Conceitos examinados no item 3.2. 
FONTE: Pesquisa de campo, 2005. 

Da mesma maneira, no quadro 16, tentou-se, mais uma vez, identificar 

e separar os elementos básicos da metáfora, contidos nas definições intuitivas 

formuladas pelos professores. Particularmente, em se tratando da metáfora, 

sabe-se o terreno escorregadio em que se caminha. Daí, saber-se da maior 

dificuldade e imprecisão na explicitação tentativa de conteúdos metafóricos. 

Quadro 16 - Análise tentativa de expressões formuladas pelos professores ao 
definirem metáforas 

Professor Metáfora Fonte (*) Função (*) 
(Mapeamento) Alvo(*) 

P 1 Quando utilizamos um termo para 
explicar outro um termo explicar outro 

P 2 
Utilização de um termo para 
explicar o outro que possui algo 
semelhante. 

um termo explicar outro 

P 3 

Pequena estória ou exemplo que 
mesmo parecendo diferente ou 
desapropriado tem conteúdo que 
“bate” com o movimento presente 
ou situação. 

pequena estória; 
exemplo; 
conteúdo 

que bate 
movimento 
presente; 
situação 

P 4 

Falar uma determinada frase, 
palavra ou pensamento em 
outras palavras que dão o mesmo 
sentido. muitas vezes como uma 
história, abrindo possibilidade 
para várias interpretações. é mais 
popular. 

frase; palavra; 
pensamento; 
outras palavras; 
história 

dão o mesmo 
sentido 
abrindo 
possibilidade de 

interpretação 

P 5 Uma forma colorida, diferente de 
explicar ou definir uma coisa. forma colorida 

explicar 
definir 

uma coisa 

P 6 É um termo usado nos sonhos, 
imaginação. 

termo usado nos 
sonhos; 
imaginação 

(...) (...) 

P 7 
Quando quer dizer algo e usa de 
outra forma para um melhor 
entendimento. 

outra forma melhor 
entendimento algo 

P 8 
Termo figurativo para expressar 
determinada situação ou 
significado. 

termo figurativo expressar 
determinada 
situação; 
significado 
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Professor Metáfora Fonte (*) Função (*) 
(Mapeamento) Alvo(*) 

P 9 

O significado de metáfora 
compreende o uso de palavras ou 
imagens que, de uma forma 
reduzida, resumida, vão 
expressar um significado de algo 
maior, mais complexo e algumas 
vezes censurado. 

palavras; 
imagens; forma 
reduzida 

expressar 

significado de 
algo maior; mais 
complexo; 
censurado 

NOTA: (P) Professor 
 (*) Conceitos examinados no item 3.3. 
FONTE: Pesquisa de campo, 2005. 

Apesar das dificuldades indicadas, foi possível identificar em ambos os 

quadros, elementos que realmente indicam a natureza analógico-metafórica 

das conceituações apresentadas pelos entrevistados. Evidentemente, ambos 

os quadros, contêm limitações e, um especialista, possivelmente, apresentaria 

outra formulação para os mesmos. 

6.4. A&M NA LINGUAGEM DOS PROFESSORES - CARACTERIZAÇÃO E USOS 

6.4.1 Constatação da utilização de A&M a partir do questionário 

Após a apresentação do conceito formal de A&M aos professores, 

passou-se à fase final do questionário, cujos resultados serão apresentados e 

discutidos abaixo. 

Verificou-se o uso freqüente de A&M, como recurso didático, utilizado 

por todos os professores entrevistados (100%), contribuindo para a 

corroboração da hipótese inicial da pesquisa. Além dessa confirmação do uso 

de A&M pelos professores, um deles, P 9, reforçou isso acrescentando que as 

utilizava direto, querendo dizer, todo o tempo. 

A partir dos relatos, foi possível deduzir que o uso freqüente de A&M 

nas expressões dos professores com objetivo de facilitar a aprendizagem é 

devido ao fato de, no balé, essas expressões há muito vêm mostrando a sua 

eficácia, efetivamente facilitando a aprendizagem dos conteúdos específicos de 

dança clássica. Esta constatação justifica-se, segundo Nóvoa (1995), como 

resultado da vivência de experiências bem sucedidas dos docentes na 
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utilização de A&M, em sala de aula. O contínuo sucesso de um procedimento, 

estatisticamente comprovado ao longo do tempo, reforça, nesses professores, 

a tendência de adotá-las permanentemente. 

6.4.2 Constatação da utilização de A&M a partir da observação em classe 

É imprescindível esclarecer um aspecto importante da prática diária 

dos professores. Deve ficar estabelecido que, durante a observação em sala de 

aula, contatou-se que embora muito freqüente, o uso de A&M é um dos 

recursos empregados, não sendo o único e nem sempre o primeiro, na 

seqüência de explicações dos movimentos e passos. Adicionalmente, no 

trabalho de campo, ficou claro que as A&M são usadas em diferentes 

seqüências e oportunidades, entre as quais: 

- INTRODUÇÃO E/OU EXPLICAÇÃO DE UM CONTEÚDO NOVO: A&M + um 

conceito formal e/ou conceito + A&M; 

- TRABALHO DA EXPRESSIVIDADE: metáforas adequadas à expressividade 

artística, que contenham expressões verbais dramáticas; 

- SÍNTETIZAÇÃO: A&M para corrigir durante a ação, muitas vezes com 

uma única palavra relativa à metáfora original, por exemplo, Olha o 

colar! (significando: pescoço com um lindo colar). 

- CRIAÇÃO DE AMBIENTE LÚDICO: A&M com uma forte ênfase cômica. 

Exemplo: pudim de cachaça (significando: perna sem tônus muscular). 

- IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS REDES DE METÁFORAS: por exemplo, segredo 

da bailarina: estrela no nariz, cabide nas costas, colar incrível e coroa. 

(significando: postura correta e alongada). 

Durante a observação in loco, notou-se, também, que o uso maior ou 

menor de A&M está relacionado com alguns fatores, entre eles: 

- faixa etária; 

- se o professor está introduzindo conteúdo novo; 

- se o professor está trabalhando conteúdo que os alunos já sabem; 

- se o professor está na época de montagem de coreografia; 

- se o professor está na época de aprimoramento da coreografia. 
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Como vimos em Lakoff e Johnson (2002), diversas metáforas podem 

auxiliar mutuamente na compreensão dos diversos aspectos de um conceito 

alvo, formando assim um sistema conceitual, no qual um conjunto de metáforas 

se relaciona mantendo uma coerência entre si. O conjunto segredo da 

bailarina: estrela no nariz, cabide nas costas, colar incrível e coroa, portanto, 

forma uma rede de metáforas37 capaz de estabelecer, não apenas um conceito 

principal, postura correta, mas todo um grupo de domínios a ele interligados, 

neste caso, corpo ereto, coluna vertebral alongada, ombros baixos e alinhados, 

escápulas baixas e trazidas para trás e pescoço alongado. 

6.4.3 Reconhecimento de A&M como recurso didático 

Quando perguntamos aos professores, se eles acreditavam que o uso 

de A&M é um recurso que facilita o processo ensino-aprendizagem, foram 

unânimes em afirmar que A&M é realmente um recurso didático, justificando-se 

com as falas apresentadas no quadro 17. 

Quadro 17 - Adoção de A&M e suas razões 

Professor Argumentos justificativos dos entrevistados 
P 1 Sim*. Porque ilustra o que foi pedido. 
P 2 Sim. Facilita e é muito importante a sua utilização. 

P 3 Sim. Especialmente com crianças pequenas que necessitam de ilustrações para 
melhorar o entendimento do corpo em movimento. 

P 4 Sim. 
P 5 Sim, muito. 

P 6 Sim, pelo processo rápido, de entendimento a sensibilidade que é a arte de dançar, ajuda 
entender melhor os movimentos de leveza, representação cênica, etc. 

P 7 Sim. Pelo fato de trabalhar com crianças é um meio interessante e rápido 
(entendimento) para meus objetivos. 

P 8 Sim. Porque é uma forma de transitar no mundo dos alunos, fazendo-os absorver 
melhor a “técnica”. 

P 9 Sim. O uso do imaginário para fisicalização (sic) é de grande importância para o 
entendimento e absorção de conhecimento. 

NOTA: (P) Professor 
 (*) Os professores foram unânimes na adoção de A&M 
FONTE: Pesquisa de campo, 2005. 

                                            
37 Rede de metáforas: termo simplificador adotado, pela autora, para definir um grupo de metáforas inter-

relacionadas, possivelmente relacionado ao sistema conceitual de Lakoff e Johnson (2002). 
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O quadro 17 mostra, destacado em negrito nas expressões dos 

professores, indícios de que a utilização da A&M como um recurso didático, 

como linguagem-apoio, exerce um papel importante no processo ensino-

aprendizagem, promovendo a criação, transferência e apreensão de 

conhecimentos específicos da dança clássica. 

O uso de A&M relatado, com tanto entusiasmo e reconhecimento de 

utilidade, visto no quadro abaixo, aponta para uma necessidade de 

sistematização dessa prática, a fim de evitar que esse recurso seja um 

dificultador da aprendizagem. A sistematização, julgada necessária, também 

ocorreu nas ciências naturais, como constatado por centenas de trabalhos 

naquela área, mostrando a importância do emprego planejado e sistematizado 

de A&M, para evitar mal entendidos e prejuízos na aprendizagem, lembrando-

nos o alerta de Andrade et al. (2000) que tratam de alguns problemas 

decorrentes do uso de A&M no ensino. 

Sabe-se que, entre outros, Bachelard (1996) chama a atenção para os 

obstáculos epistemológicos, a fim de alertar sobre o efeito negativo do uso 

impreciso de A&M. No caso do balé, essas afirmações podem ser relativizadas, 

pois apesar de os professores não utilizarem A&M de maneira sistematizada e 

consciente, incorporaram esta prática através da interação entre conceitos 

rígidos dos movimentos de dança e o discurso ou linguagem usada pelos 

outros professores e pelo uso bem sucedido, verificado ao longo do tempo. 

6.4.4 Freqüência da utilização de A&M 

Quando perguntamos com que freqüência os professores utilizavam 

este recurso na sala de aula, os entrevistados foram unânimes em afirmar que 

utilizam A&M com muita freqüência. 

Muitas vezes, o emprego de A&M em outras áreas, é apresentado 

como uma inovação pedagógica, ou um recurso utilizado esporadicamente no 

processo ensino-aprendizagem. No ensino do balé, constatou-se que o uso 

desse recurso há muito já se incorporou, implicitamente, ao discurso dos 

professores. 
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Quadro 18 - Relação entre a freqüência de A&M e a faixa etária dos alunos 

Freqüência 04 a 07 anos 07 a 10 anos 10 a 13 anos 13 a 16 anos Acima de 16 anos 

Muito freqüente 7 7 3 1 2 

Freqüente - 1  3 2 

Pouco freqüente - 1 - - 1 

Raramente - - - - - 

FONTE: Pesquisa de campo, 2005. 

No quadro, observa-se a predominância da classificação muito 

freqüente, pois só a faixa de 13 a 16 anos recebeu a classificação freqüente. É 

significativa, ainda, a ausência da classificação raramente, para todas as faixas 

etárias. Vê-se, assim, mais uma vez, os resultados indicando o uso de A&M 

como prática corrente no ensino de balé. 

6.4.5 Exemplos de A&M apresentados pelos professores 

6.4.5.1 Resultado dos dados obtidos na etapa da aplicação do questionário 

As expressões de A&M apresentadas no quadro 19, foram transcritas, 

ipsis litteris, do questionário aplicado aos professores, mostrando suas 

manifestações espontâneas e instantâneas, imediatamente após tomarem 

contato com os conceitos formais de A&M, adotados convencionalmente nesta 

pesquisa. 

Ainda, para manter a espontaneidade, não se insistiu em distinguir 

analogias de metáforas, justificando-se, assim, a presença do e/ou no título dos 

quadros. 
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Quadro 19 - Expressões de A&M citadas pelos docentes no questionário 

Professor Escola Expressões analógicas e/ou metafóricas citadas 

P 1 E 1 

respirar com o braço; 
tampando sol; 
são um balão de gás; 
andar como se estivesse de salto alto; 
andar como anões; 
como gigantes; 
boneco de pau; 
sentado no chão como borboleta; bater de asas; 
correr como ratinhas (sem fazer barulho); 
correr sobre a água (como o pássaro pescador) bem leves para não afundar. 

P 2 E 1 

pé de palhaço, pé de bailarina (pé flex e point); 
corpo de bruxa, corpo de bailarina (tronco relaxado e alongado); 
caminhar como princesa (walk and point); 
os pés posicionados como telhadinho e bater a campainha (pés na 1ª posição em 
dehors fazendo bate. tendu); 
pegar um balão colorido no chão e soltá-lo para o céu (movimento de por de bras 
1ª para 5ª posição); 
sou uma sementinha e vou transformar em uma linda flor que vou dar p/ minha 
mãezinha; 
passarinha de asa quebrada; 
não pode ficar c/ cara de meu deus que è isso (cara de assustada). 

P 3 E 2 

corridinha de formiguinha; 
5ª posição em relevê tem forma de um coração; 
a bailarina tem 3 coisas de princesa: coroa, colar,e cinto de ouro; 
no tendu o pezinho desliza como um pincel; 
bend and jump é um foguetinho; 
pony trots é uma cadeirinha; 
galops de cote é o galops dos 3 pontinhos; 
endehor - endedans, janela aberta - janela fechada e a perna é a chave; 
encaixe de quadril como um parafuso apertado pela chave de fenda. 

P 4 E 3 

andar como anões; 
andar como gigantes; 
boneco de pau; 
sentado no chão como borboleta; bater de asas; 
correr como ratinhas; 
pé de bruxa, pé de bailarina; 
corpo de bruxa, corpo de bailarina; 
caminhar como princesa; 
andar de salto alto; 
perna de índio; 
pegar estrelinhas no céu; 
pegar estrelas do mar; 
sementinha. 

P 5 E 2 

leve como um gato; 
sintam-se fadas; sintam-se princesas; 
caminhar como se estivessem desfilando na passarela;; 
arrastem-se como cobras. 

P 6 E 4 

asa de borboleta; 
abraçar o gordinho ou o Papai Noel; 
pudim de cachaça; 
mostrar a estrelinha; 
braços parecendo galho de árvore 
braços parecendo asas de morcego; 
se não ensaiar direito, vou te colocar de árvore lá trás. 
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Professor Escola Expressões analógicas e/ou metafóricas citadas 

P 7 E 5 

manivela; 
asa de avião; 
balanço como folhas ao vento; 
borboleta; 
gato bravo; 
barco. 

P 8 E 5 

cinturão de neon; 
marshmallow; 
riscar o fósforo; 
fondue de queijo; 
elástico; 
entrar dentro do tubo; 
escovar o chão; 
passar manteiga no pão; 
as pernas se encontram (2 amigas com saudade); 
encarne seu corpo; 
planeta terra chamando. 

P 9 E 6 
coluna alongada mas flexível como um bambu não um carvalho; 
pés enraizados, bem plantados no solo; 
asas aladas para escápulas bem separadas. 

NOTA: (P) Professor  (E) Escola 
FONTE: Pesquisa de campo, 2005. 

É interessante notar que, professores manifestaram preocupações com 

a clareza do que estavam registrando no preenchimento do questionário, 

recorrendo, às vezes, ao parênteses. Claro está, que estas explicações não 

fazem parte das expressões utilizadas em classe. 

É surpreendente a riqueza e grande número de expressões 

apresentadas, pelos professores, de improviso, sem nenhum alerta ou 

preparação prévia. 

6.4.5.2 Expressões de A&M registradas durante observação in loco 

Diferente do quadro 19, anterior, o quadro 20, que se segue tem um 

outro caráter. É o resultado do registro, em trabalho de observação direta nas 

escolas, das aulas dos professores entrevistados. Como se alertou acima, aqui 

não aparecem os parênteses explicativos. Mais uma vez, é surpreendente o 

número de expressões de A&M, registradas em uma única aula de cada 

professor. 
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Quadro 20 - Expressões A&M registradas durante observação em sala de aula. 

Professor Escola Expressões analógicas e/ou metafóricas registradas in loco 

P 1 E 1 

mexer as pernas como asas de borboleta; 
andar de salto alto; 
pegar estrelinhas no céu; 
pés de bailarina; 
braços como uma bola cheia de ar; 
corpo de bailarina elegante; 
telhado da casinha; 
corridinha de ratinha; 
lamber a perna como se fosse um sorvete 
ombros dependurados na orelha 
cestinho de flor 

P 2 E 1 

pegar estrelinhas no céu; 
corridinha de formiguinha 
a coroa, colar e cinto de ouro da bailarina; 
pezinho como pincel; 
cadeirinha; 
andar de salto alto; 
salto alto; 
braços como uma bola cheia de ar; 
passarinho de asa quebrada; 
esticar os pés como agulhas; 
mexer as pernas como asas de borboleta; 
borboleta; 
telhado da casinha; 
caminhada de princesa; 
corpo de bailarina elegante; 
pescoço de bailarina; 
tocar campainha; 

P 3 E 2 

pezinho como um pincel; 
pés em forma de coração; 
a coroa, colar e cinto de ouro da bailarina; 
cadeirinha;foguetinho; 
janela aberta, janela fechada; 
moldura para o rosto; 
porta retrato; 
joelho ovo frito chapado na frigideira; 
pular presa num tubo de ensaio; 
tábua de passar roupa 

P 4 E 3 

pé de palhaço; 
colar e coroa de princesa; 
pé de bailarina; 
voar 
balanço do barquinho 

P 5 E 2 

subir cada degrau das escadas com os braços; 
pegar estrelinhas do mar; 
esticar os pés como agulhas; 
pés de bruxa; 
pescoço com um lindo colar de princesa; 
joelho dando bom dia para o joelho da vizinha; 
mexer as pernas como asas de borboletas; 
pés como o telhado da casinha; 
pegar estrelinhas no céu. 
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Professor Escola Expressões analógicas e/ou metafóricas registradas in loco 

P 6 E 4 

pudim de cachaça; 
asa de morcego; 
luz no peito; 
pé de cuia; 
chamando a platéia; 

P 7 E 5 

segredo de bailarina; 
segredo de bailarina: estrela na ponta do nariz, cabide nas costas, colar incrível e 
coroa; 
pernas esticadas como flechas; 
ombro de coruja, ombro de bailarina; 
subindo de elevador; 
pé de bailarina 
passe; 
buquê de flor; 
corpo de aranha; 
esticar os pés como agulhas; 

P 8 E 5 

mostrar o esmalte que passou no sábado; 
cinturão de néon; 
fósforo; 
escovar o chão com os dedos do pé 

P 9 E 6 
coluna alongada mas flexível como um bambu não um carvalho; 
pés enraizados, bem plantados no solo; 
asas aladas para escápulas bem separadas. 

NOTA: (P) Professor 
 (E) Escola 
FONTE: Pesquisa de campo, 2005. 

6.4.6 Constatação de linguagem-apoio corrente 

Identifica-se no quadro 21, a correspondência entre expressões de 

A&M ↔ professores ↔ escolas, que mostra a ocorrência da mesma expressão 

de A&M, usada por distintos professores, em escolas distintas ou não. Note-se 

que, mesmo agrupando algumas expressões de sentido próximo, permaneceu 

válida a afirmativa, inicial, da presença de linguagem comum, linguagem-apoio 

analógico-metafórica, no âmbito do ensino do balé. Esta linguagem apresenta 

um caráter de flexibilidade e adequação ao contexto do aluno. 

Quadro 21 - Levantamento de expressões de A&M como linguagem-apoio 

Linha (*) Expressões de A&M Professor Escola 

1 mexer pernas como asas de borboleta 
P 1 e P 2 

P 5 
E 1 
E 2 

2 
a) andar de salto alto 
b) andar como se estivesse de salto alto 
c) salto alto 

P 1 e P 2 
P 1 
P 2 

E 1 
E 1 
E 1 
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Linha (*) Expressões de A&M Professor Escola 

3 pegar estrelinha no céu 
P 1 e P 2 

P 5 
E 1 
E 2 

4 pés de bailarina 
P 1 
P 4 
P 7 

E 1 
E 3 
E 5 

5 braços como uma bola cheia de ar P 1 E 1 

6 
a) são um balão de gás 
b) pegar um balão colorido no chão e soltá-lo para o céu 

P 1 E 1 

7 corpo de bailarina elegante P 1 e P 2 E 1 

8 
a) telhado da casinha 
b) pés como o telhado da casinha 

P 1 e P 2 
P 5 

E 1 
E 2 

9 Corridinha de ratinha P 1 E 1 
10 Corridinha de formiguinha P 2 E 1 

11 
a) a coroa, colar e cinto de ouro da bailarina 
b) a bailarina tem 3 coisas de princesa: coroa, colar e cinto de ouro 

P 2 e P 3 
P 3 

E 1 e E 2 
E 2 

12 
a) segredo de bailarina 
b) segredo de bailarina: estrela na ponta do nariz, cabide nas 
costas, colar incrível e coroa 

P 7 
P 7 

E 5 
E 5 

13 
a) pescoço com um lindo colar 
b) pescoço de bailarina 
c) colar e coroa de princesa 

P 5 
P 2 
P 4 

E 2 
E 1 
E 3 

14 
a) pezinho como um pincel 
b) no tendu o pezinho desliza como um pincel 

P 2 e P 3 
P 3 

E 1 e E 2 
E 2 

15 esticar os pés como agulhas 
P 2 
P 5 
P 7 

E 1 
E 2 
E 5 

16 
a) pular presa num tubo de ensaio 
b) entrar dentro do tubo 

P 3 
P 8 

E 2 
E 5 

17 pés de palhaço 
P 2 
P 4 

E 1 
E 3 

18 
a) caminhar como princesa 
b) caminhada de princesa 

P 2 e P 4 
P 2 

E 1 e E 3 
E 1 

19 Cadeirinha 
P 2 
P 3 

E 1 
E 2 

20 
a) asa de morcego 
b) passarinho de asa quebrada 
c) cestinho de flor 

P 6 
P 2 
P 1 

E 4 
E 1 
E 1 

21 
ombros dependurados na orelha 
ombro de coruja e ombro de bailarina 

P 1 
P 7 

E 1 
E 5 

NOTA: (*) Note-se que, muitas vezes, uma linha se desdobra em a, b, c. Por exemplo, a linha 
2 se desdobra em 2 a, 2 b e 2 c. 

 (P) Professor 
 (E) Escola 
FONTE: Pesquisa de campo, 2005. 
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Observa-se que, as linhas demonstram: 

- expressões sinônimas para um mesmo conteúdo; 

- expressões diferentes para um mesmo conteúdo; 

- expressões comuns a diferentes professores da mesma escola; 

- expressões comuns a diferentes professores de diferentes escolas; 

- expressões diferentes, sobre um mesmo conceito, de professores da 

mesma escola. 

6.4.7 Fontes de A&M mencionadas pelos professores 

O quadro 22 assinala em negrito, a variedade de origens das 

expressões de A&M usadas pelos entrevistados. De saída, nota-se a 

inexistência de fonte única dessas expressões, no âmbito do balé. 

Adicionalmente, evidencia-se a ausência de uma fonte sistematizada e 

formalizada de A&M, na rotina desses docentes. 

Quadro 22 - Origem das fontes expressões de A&M relatadas pelos docentes 

Professor Origem das fontes de A&M 

P 1 Anteriormente nos cursos de formação, depois em cursos de atualização e da inspiração do 
momento. 

P 2 Observando outros professores, criando no momento da aula, utilizando a linguagem das 
crianças. 

P 3 Criando, de acordo com a necessidade ou adaptando uma observação de algum professor. 

P 4 No dia a dia. 

P 5 Na vida, nos filmes, na televisão, no dia a dia. 

P 6 Observando outros professores e utilizando a linguagem das crianças. 

P 7 No dia a dia e utilizando a linguagem das crianças. 

P 8 Observando outros professores, no dia a dia, da criatividade, das sensações. 

P 9 Observando outros professores, no dia a dia, livros e outros textos. 

NOTA: (P) Professor 
FONTE: Pesquisa de campo, 2005. 

Outra questão importante a ser considerada frente aos dados, é o 

saber que advém da experiência dos professores no dia-a-dia. Isso se dá, 

como já referido por Nóvoa (1995), através da construção do chamado 

conhecimento prático, ou seja, um tipo particular de informação e 
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aprendizagem que a prática proporciona e que se consolida como um 

conhecimento, a partir do qual, os professores descrevem e justificam a sua 

ação. 

Também pudemos perceber mais uma vez, a relação do uso das 

expressões com a faixa etária dos alunos. Essas expressões são elaboradas 

sob medida, isto é, ad hoc. Especificamente, no contexto do ensino de balé, as 

expressões criadas pelos professores, utilizam a própria linguagem e universo 

do aluno. 

6.4.8 Particularidades do uso de A&M no ensino de balé 

Voltando ao tema do conhecimento tácito, item 6.4, nota-se no gráfico 

4, que o uso de A&M é, na maior parte das vezes, feito de maneira tácita, não 

consciente e assistemática. 

Gráfico 4 - Consciência do uso de A&M no ensino. 
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FONTE: Dados coletados pela autora, 2005. 

Constatou-se, ainda, que não tinham um conhecimento estruturado 

sobre A&M, e que grande parte dos professores (80%) não as usava 

conscientemente. 

O professor ao tentar explicar o movimento, ou características 

expressivas do mesmo, lança mão de expressões de A&M de maneira 
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inconsciente, mas naturalmente. Seu objetivo é a busca de uma melhor 

maneira de se expressar, tentando facilitar para o aluno o entendimento do 

movimento. 

6.4.9 Algumas intenções presentes no uso de A&M 

Quanto às intenções, presentes nos resultados relativos à utilização de 

A&M, nos dois quadros que se seguem, constatou-se que mostram distinções 

entre o uso de analogia e o uso de metáforas, semelhantemente aos seus 

empregos em outras áreas. Isso se soma aos dados obtidos no item 6.4, 

reforçando a diferenciação feita, pelos professores, entre analogia e metáfora, 

intuitivamente ou não. 

Gráfico 5 - Razões do uso de analogias 
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FONTE: Dados coletados pela autora, 2005. 

No balé, a analogia é mais usada para explicar e caracterizar os 

movimentos, facilmente permitindo um trânsito entre os conceitos prévios – 

fonte – e os conceitos desconhecidos – alvo. Desse modo, os alunos são 

levados a mapear e reestruturar suas informações e, efetivamente, aprenderem 

os movimentos da dança clássica. Por exemplo, quando a P 1 utiliza a 

expressão andar como se estivesse de salto alto, para se referir ao exercício 

de aquecimento, andar na meia ponta alta. 
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Gráfico 6 - Razões do uso de metáforas 
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FONTE: Dados coletados pela autora, 2005. 

Já a metáfora, é usada quando buscam a compreensão e 

expressividade do movimento. Atente-se para o fato de que, o uso dela no balé 

vai muito além de se tornar possível um simples aprendizado, ou seja, um 

processo de imitação do movimento do professor. 

Outro aspecto importante, é a incidência maior da utilização da 

metáfora quando o professor busca desenvolver no aluno características 

expressivas do movimento. Essa intenção de expressividade artística, na 

utilização preferencial da metáfora, como recurso, é ressaltada por Efland 

(2002), isto é, distingue a experiência artística da experiência comum, não é 

somente a metáfora, mas a excelência dos saltos metafóricos da imaginação 

resultante deste processo, mostrando o caráter estético da metáfora no ensino 

de movimentos corporais, que visem finalidades artísticas, como se pode 

verificar nas expressões registradas no gráfico, comparativo de A&M. 

6.4.10 Comparação na utilização de A&M 

Finalmente, mas não menos importante, é o resultado observável no 

gráfico 7, onde se comparam a utilização de analogias e/ou metáforas 

discutidas no item anterior. 
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Gráfico 7 - Comparação entre o uso de analogias e de metáforas. 
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FONTE: Dados coletados pela autora, 2005. 

Observe-se que os professores não priorizam a repetição de 

movimentos. Isto está visível no gráfico no primeiro par de barras da esquerda, 

nomeado repetir o movimento, que apresenta um baixo índice percentual de 

escolha. Possivelmente, indicando a preferência dos docentes por uma 

aprendizagem que não se limite apenas à repetição do movimento, mas que 

vise as características expressivo-artísticas do balé. 

O comentário acima, vale para o primeiro par de barras do gráfico. Por 

outro lado, se se considerar os três pares de barras restantes como um todo, 

acompanhando-os, ao longo do eixo horizontal, da esquerda para a direita, 

nota-se uma progressão decrescente da utilização da analogia, contrastante 

com um crescente emprego da metáfora. Neste grupo, ainda, 

intermediariamente, o gráfico aponta um uso equilibrado entre analogias e 

metáforas. Enfim, detectam-se as tendências: da esquerda para a direita a 

diminuir o uso de analogias e aumentar o uso de metáforas. 

De fato, seguindo-se a argumentação apresentada nos dois últimos 

parágrafos e desconsiderando-se o primeiro par de dados denominado repetir 

o movimento, no gráfico 7, mas mantendo-se os pares restantes, isto é, 

entender um movimento, entender características específicas e desenvolver 

características artísticas do movimento, respectivamente, verifica-se, após o 
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ajuste de escalas, uma evidente concordância significativa entre o modelo 

teórico representativo de tendências no uso de analogias e/ou metáforas no 

ensino do balé, proposto no capítulo 4, gráfico 1, e os dados levantados na 

pesquisa de campo e mostrados no gráfico 8. 

Gráfico 8 - Comparação entre o uso de analogias e de metáforas. 
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FONTE: Dados coletados pela autora, 2005. 

Gráfico 9 - Comparação do modelo (Gráfico 1) com os dados colhidos em 
campo (Gráfico 8). 

 
FONTE: Dados coletados pela autora, 2005. 
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Nota-se, ainda, no melhor ou pior ajuste entre os resultados e o 

modelo, apresentados no gráfico 9, que a previsão é mais fácil para as 

analogias e mais difícil para as metáforas, corroborando, mais uma vez, a 

adequação da analogia à descrição mais precisa e, por outro lado, a 

adequação da metáfora à expressividade no mundo das artes e no universo 

dos conceitos ainda não acabados, ou inefáveis. 

6.5. DESENHO E A&M - UMA NOVA RELAÇÃO JUSTIFICÁVEL 

Após a aplicação do segundo questionário, aventou-se a possibilidade 

de se estender a pesquisa, de modo a incluir também alunos daqueles 

professores, na busca de uma possível resposta à questão (d), item 5.5, isto é, 

como os alunos entendem as A&M? 

A partir do momento em que, através do questionário, constatou-se o 

uso do desenho do esquema corporal, como recurso didático, já usado pelos 

professores de balé, com o objetivo lúdico e, ao mesmo tempo, de acompanhar 

a evolução do esquema corporal dos alunos, surgiu a idéia de uma nova 

utilização de desenhos. 

De fato, verificou-se ser somente uma questão de gradação o salto 

entre o costume de desenhar o esquema corporal e a nova idéia de se tentar 

representar graficamente a compreensão, pelos alunos, das expressões 

analógicas e/ou metafóricas usadas pelos professores. 

Sabe-se que a criança não desenha o que vê mas o que sabe, o que 

sente. Seu saber é seu sentir e perceber. O desenho da figura humana não 

tem intenções explicitamente anatômicas, simétricas e referenciais. Para 

Derdyk (2003), a sensação interna de se sentir no mundo é a sua bandeira: o 

toque presentificando (sic), completando um circuito, dando a certeza de sua 

presença. 

Derdyk, afirma, ainda, que a criança desenha e cria, porque brinca. 

Para ela, a mesma concentração de corpo inteiro, exigida no brincar aparece 

no desenhar. Nesse sentido, o corpo inteiro está presente na ação, 



ANA CRISTINA CARVALHO PEREIRA 
Linguagem e cognição:  
uso de analogias e metáforas no ensino do balé em escolas de Belo Horizonte 

 

144

concentrando-se na pontinha do lápis, e a ponta do lápis funciona como uma 

ponte de comunicação entre o corpo e o papel. 

Para Derdyk (2003:101), o signo gráfico: 

é resultante de uma ação carregada de uma 
intencionalidade ainda não totalmente expressa. O olho, 
espectador dessa conversa entre mão, o gesto e o 
instrumento, percebe formas. O olho se associa à mão, o 
instrumento torna-se a extensão do gesto corporal potente 
materializando formas e imagens no campo do papel. A 
entidade gráfica é o resultado da ação corporal no espaço 
do papel, conversa silenciosa da interação 
olho/mão/gesto/instrumento. 

A partir das considerações feitas, realmente a participação dos alunos, 

através de desenhos, como uma tentativa de representação de expressões de 

A&M, usadas por seus professores em sala de aula, e registradas na fase de 

observação no trabalho de campo foi muito bem sucedida. Durante a 

realização da atividade, pudemos observar que as crianças se envolviam com 

muito prazer e não apresentaram nenhum estranhamento em relação à 

atividade proposta. 

A adesão a essa proposta, pelos professores e alunos foi unânime, 

possibilitando uma significativa coleta de imagens. Ao todo, como descrito no 

quadro 23, participaram 178 alunas, na faixa etária de 4 a 19 anos de idade. 

Foram obtidos, no total, 173 desenhos que, analisados, serviram de base às 

discussões que se seguem. 

Quadro 23 - Relação numérica dos professores, alunos e desenhos. 

Professor Número de alunos Número de desenhos 
P 1 12 12 
P 2 18 45* 
P 3 36 36 
P 4 24 05* 
P 5 23 23 
P 6 20 17* 
P 7 06 23* 
P 8 24 13* 
P 9 15 N/A* 
09 178 173 

NOTA: (P) Professor  (*) Desenhos obtidos. FONTE: Pesquisa de campo, 2005. 
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As quantidades de desenhos obtidos, assinaladas no quadro, são 

diferentes do número de alunos devido ao fato de alguns alunos terem pedido 

para levar o desenho para casa, outros fizeram mais de um desenho, e outros 

pediram para colar no caderno de balé. Os alunos do P 9 não participaram da 

etapa do desenho. 

Os desenhos dos alunos, tentando representar as expressões 

metafóricas e analógicas dos professores, coletadas no período de observação 

das turmas, foram tomados nesse trabalho, como uma prática avaliatória 

relacionada com o desenho infantil, respeitando a expressividade da criança. 

Deve-se registrar, ainda, que, na análise dos desenhos, restringiu-se 

ao entendimento que os alunos tiveram das expressões de A&M, referentes à 

internalização dos movimentos propostos pelos professores em aula. 

Através da participação dos alunos, foi possível constatar uma estreita 

relação entre esse recurso e a aprendizagem, a partir da concepção de 

quadros especialmente construídos para esse fim, utilizando imagens e 

conceituações retiradas de todos os dicionários e livros especializados em 

balé, listados nas referências. 

Os quadros apresentam quatro aspectos importantes, comparando: 

- a ilustração do movimento retirada de livros didáticos; 

- o conceito formal do movimento, encontrado em dicionários de balé; 

- as expressões de A&M utilizadas pelo professor; 

- o desenho dos alunos, tentando representar as expressões de A&M 

dos professores. 

Os quadros obtidos a partir da comparação referida acima são 

apresentados a seguir. 
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Quadro 24 - Quadros comparativos das representações das expressões 
metafóricas e analógicas dos professores com os desenhos dos 
alunos. 
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FONTE: Quadros concebidos e elaborados pela autora, 2005. 
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Observando-se os quadros vê-se que: 

- os registros gráficos das crianças refletem e dependem da faixa etária 

e da capacidade de usar o corpo em ações conscientes, observando a 

conscientização progressiva dos detalhes corporais e o domínio da 

simetria e distribuição espacial, portanto, quanto maior a consciência 

corporal, mais ricas são as representações pictóricas que elas 

conseguem fazer; 

- nas situações expressas por metáforas, observa-se que o fato de 

estarem trabalhando, simultaneamente, com a linguagem corporal e 

com aspectos expressivos dos movimentos de dança, a tentativa de 

exprimir graficamente aquelas expressões, pode trazer uma melhoria 

na capacidade de percepção e internalização do movimento 

expressivo; acredita-se que, quanto mais puderem desenhar e refletir 

sobre seus movimentos, melhor se expressarão artisticamente; 

- em geral, nas expressões usadas, estão presentes o elemento lúdico e 

cômico, ambos suavizando o processo e, psicologicamente, marcando 

a memória; 

- é importante se aproximar a linguagem do professor da faixa etária do 

aluno. 

- obteve-se um resumo comparativo eloqüente, que evidencia os 

poderes de síntese, economia de energia e tempo, proporcionados por 

A&M como recurso didático, na comunicação professor-aluno. 

Comparem-se, para tanto, os campos conceituação e expressões do 

professor. 

- os quadros mostram desenhos interessantes, imaginativos e 

representativos das expressões dos professores, corroborando o 

potencial presente nas A&M como recurso verificador e reforçador da 

aprendizagem. Atente-se, por um lado, na frieza do campo ilustração e, 

por outro lado, a expressividade e a força dos desenhos do campo 

representação dos alunos. 



ANA CRISTINA CARVALHO PEREIRA 
Linguagem e cognição:  
uso de analogias e metáforas no ensino do balé em escolas de Belo Horizonte 

 

155

Observa-se que grande parte das análises e conclusões foram 

apresentadas juntamente com a discussão dos respectivos dados, não sendo, 

assim, destacadas novamente no próximo capítulo. 
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7. ALGUMAS CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo, gostaríamos de sentir que esta investigação cumpriu 

criteriosamente o que se propôs. Para tanto, entre outras considerações, 

desejamos evidenciar os principais resultados, por meio de destaque claro, 

apresentando as respostas às questões básicas, postas inicialmente, no item 

5.3.2. 

Inicialmente, conforme evidenciado ao longo do capítulo anterior, o 

questionário elaborado para a coleta de dados, mostrou-se adequado aos seus 

fins previstos, tornando possível a obtenção de dados que permitiram delimitar, 

não só o perfil dos entrevistados, mas, adicionalmente, as especificidades da 

formação docente no ensino da dança clássica em Belo Horizonte. O 

questionário ainda forneceu uma surpreendente riqueza de expressões de 

A&M, variadas e, muitas vezes, coincidentes, confirmando o seu uso freqüente 

pelos entrevistados. 

Os resultados sobre a utilização de A&M no ensino de balé, 

corroboraram a sua utilidade no ensino de conceitos e práticas, necessárias à 

iniciação artística, constituindo-se num elemento pedagógico relevante e viável. 

Essas expressões verbais de A&M, de uso corrente, apresentaram-se no 

ensino do balé como recurso didático valioso, reforçando as colocações de 

Turra et al. (1986) no item 2.3.3, de que na prática, as expressões verbais, 

sonoras e visuais se complementam como recursos didáticos. 

Realmente o uso de A&M é freqüente entre os professores de balé, 

como um recurso facilitador da aprendizagem. Isto se dá, possivelmente, 

por se tratar de um instrumento comprovadamente inerente à cognição 

humana, possibilitando ao aluno o entendimento e a construção do novo 

através do familiar, o que nos parece um recurso bastante natural. A partir dos 

resultados e depoimentos dos professores, percebeu-se tratar de uma 

ferramenta pedagógica de aplicação intuitiva, que pode apresentar-se de 
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forma atraente, lúdica e motivadora para o aprendiz, incentivando-o a mobilizar 

outros recursos como o raciocínio, lógica, subjetividade e sensibilidade. 

Autores que estudam a prática docente, entre eles Nóvoa (1997), 

podem ajudar esclarecer aspectos relativos à freqüente utilização de A&M no 

ensino do balé. Sabe-se que o motivo da utilização de vários materiais 

didáticos em sala-de-aula, muitas vezes está relacionado com o saber que 

advém da experiência dos professores, constituindo-se uma espécie de 

segunda natureza. Cada um tem o seu modo próprio de organizar aulas, de se 

movimentar na sala, de se dirigir aos alunos, de utilizar os recursos didáticos, 

resultantes de uma mistura de vontades, de gostos, de experiências, de acasos 

até, que foram consolidando gestos, rotinas, aos quais nos identificamos como 

professores,. 

A partir daí, pode-se considerar a utilização de expressões de A&M, na 

linguagem dos professores de dança, como uma provável manifestação 

dessa citada segunda natureza, segunda linguagem, uma linguagem-apoio 

que tem a função mediadora, objetivando a aprendizagem significativa, 

identificada na fala do P 4 que afirma: A&M é um recurso que dá sentido ao 

movimento. 

Poder-se-ia mesmo concluir que, o uso freqüente de A&M no ensino de 

balé, tornou-se uma linguagem-apoio, necessária ao seu cotidiano, 

independendo do professor ou da escola considerada. Então o uso da 

linguagem analógico-metafórica, extrapola o âmbito individual, pois é usada por 

todos os professores entrevistados e que trabalham em diferentes escolas de 

Belo Horizonte. Possivelmente, este fato está relacionado à presença de A&M 

na formação prévia desses professores, como uma experiência, um reforço 

positivo. Estando ligado à vivência dos professores, que aprenderam a dançar 

ouvindo expressões de A&M, suas aulas refletem intuitivamente essa prática 

docente pois, como professores, continuam a utilizar expressões de A&M. 

A partir desta colocação, a presença de A&M e a sua utilização como 

um dos recursos didáticos e, também, como elemento do currículo oculto, 

expresso através de manifestações verbais, contribuindo de forma implícita 

para o ensino da dança clássica, se justificaria, já que professores modelam a 
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organização do processo ensino-aprendizagem pelas suas crenças, entre elas, 

a aplicabilidade didática de A&M no ensino de balé. Podemos associar a 

utilização de A&M pelos professores de dança com a intenção de proporcionar 

aos alunos, experiências concretas de aprendizagem no contexto da dança 

clássica. Isto se justificaria pelo fato de estes professores terem vivenciado as 

expressões de A&M, em sua formação, como um recurso facilitador da 

aprendizagem e hoje as utilizarem, porque acreditam no seu potencial didático. 

Verificou-se que a presença de A&M na linguagem dos professores 

tem uma intenção didática, mesmo que não se apresente explícita, mas 

tacitamente. Isto parece ser bem mais intenso no balé do que em outras áreas 

(por exemplo, ciências naturais), possivelmente como um elemento do 

currículo oculto, justificando-se com maior razão uma continuidade e 

aprofundamento no estudo desta temática. Haja vista que a aplicabilidade de 

A&M como recurso didático para os professores entrevistados era algo, a 

princípio, automatizado através de uma prática educativa, mas após 

responderem os questionários, e observarem os resultados dos desenhos de 

seus alunos, concordaram que o que vinham utilizando eram A&M e ainda 

observaram que teria sido muito difícil ensinar certos movimentos sem recorrer 

a este tipo de recurso. 

A permanência do uso implícito e informal de A&M no ensino de balé, 

pode ser explicada, em parte, pelo fato de as pesquisas na área estarem ainda 

muito centradas nas aplicações ao ensino das ciências naturais e, mais 

especificamente, no ensino da Física, da Matemática, da Química e da 

Biologia. 

De fato, como mencionado no início desta dissertação, constatou-se 

escassez ou mesmo ausência, de trabalhos de pesquisa que tratassem do uso 

de A&M no ensino de dança clássica. Vê-se que a comunidade de 

especialistas em ensino de dança clássica, ainda não se voltou para o uso de 

A&M, diferentemente da longa tradição desses estudos no ensino de ciências 

básicas. 

Tendo em mente a observação do item 6.2, as expressões de A&M 

apresentam uma relação significativa com o processo ensino-
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aprendizagem de balé constituindo-se numa contribuição de especial eficácia, 

como as funções importantes abaixo: 

- utilizada a fim de exprimir idéias de difícil articulação por meio de 

linguagem conceitual formal (supostamente exata e/ou rigorosa). 

Quando o professor em suas preleções introdutórias atingiu o limite da 

sua capacidade de comunicação, de determinado conceito, e portanto, 

quando o seu vocabulário convencional exauriu-se, este professor 

recorre freqüentemente às expressões de A&M; 

- utilizada como elemento facilitador da aprendizagem, funcionando 

como catalizador para o aluno imerso em algum problema de difícil 

resolução, ao qual já se dedicou muito esforço para o entendimento 

sem sucesso; 

- quando queria referir-se a uma determinada característica ou intenção 

expressiva do movimento, o professor utilizou expressões de A&M; 

- o aspecto lúdico desenvolvido através da utilização da linguagem 

analógica metafórica, age, também, como um facilitador da 

aprendizagem e dos processos de comunicação, expressão e 

construção do conhecimento. Principalmente na dança, as atividades 

lúdicas integram as várias dimensões: afetiva, motora e cognitiva. Esta 

constatação é reforçada pela frase de um dos professores: utilizar o 

lúdico faz a transição para o técnico (P 4). 

- estimula a criatividade, pois permitem utilizar um grande potencial de 

habilidades criativas, imaginativas e associativas contribuindo para a 

aprendizagem no balé. 

Outra contribuição a mais, encontra-se na constatação, a partir da 

análise dos desenhos nas ilustrações apresentadas no item 3.5, que as A&M 

podem ser utilizadas também como recurso para avaliar o grau de 

entendimento que os alunos têm dos movimentos corporais da dança como 

mostradas em seus desenhos. Assim, A&M podem ser vistas como uma 

proposta de avaliação processual ao longo da aprendizagem da dança clássica 

e, por que não, como uma escuta sensível, como aludido no fecho do item 

2.3.5. 
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Utilizar o desenho do corpo do aluno em movimento ou numa posição 

de balé a partir de uma expressão analógico-metafórica usada pelo professor 

nas aulas, realimenta o seu processo de aprendizagem. Em melhores palavras, 

Derdyk afirma (2003:123): 

(...) desenhar o corpo em movimento exige uma 
diferenciação maior do que o esquema corporal. A criança 
percebe o entorno, e o desenho começa a funcionar como 
uma câmara em movimento, circulando em torno do 
objeto, em nosso caso, a figura humana. 

A discussão acima, considerou o par A&M que, muitas vezes, se 

mostrou difícil de separação no universo das expressões recolhidas. Contudo, 

sentiu-se necessidade de elaborar-se, um pouco mais, a função artística da 

metáfora. 

Aqui, gostaríamos de recordar que, realmente, a observação dessas 

diferenciações na escolha de analogias e/ou metáforas, depende da aplicação 

que se persegue. Daí considerarmos que a proposta de um modelo simples 
teórico, capítulo 4, é mais um resultado relevante a adicionar ao trabalho. A 

concordância evidenciada no cotejamento do modelo teórico com os resultados 

obtidos no campo, item 6.4, reforçou a nossa crença de que este é um modelo 

razoável e pertinente. 

De fato, verificou-se que a utilização principalmente de metáforas pelos 

professores entrevistados, como recurso didático, não se limitava a repassar 

informações sobre a técnica ou execução de movimentos da dança clássica, e 

sim, ajudava o aluno a tomar consciência do seu corpo e, assim, possibilitando-

o a se expressar por meio da dança. Estas expressões metafóricas, 

relacionam-se com os recursos verbais dramáticos adequados ao nível de 

aprendizagem, item 2.3.2, possibilitando oferecer ao aluno vários caminhos, e 

aquele que for mais compatível com sua individualidade e sensibilidade será o 

escolhido por ele. Oferece-se, assim, aos alunos, experiências ricas, com 

freqüentes oportunidades de participar de processos variados, entre eles o uso 

de expressões metafóricas, que realmente efetivem a aprendizagem. Esta 
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característica é reforçada na definição tácita de metáfora do P 5 que diz que a 

metáfora é uma forma colorida, diferente de explicar ou definir uma coisa. 

Este processo é tão rico, que leva o aluno a criar metáforas para 

comentar a fala do professor e se expressar na sala de aula. Como exemplo 

podemos citar a fala de uma aluna que ao entender como executar um 

movimento ensinado por expressão metafórica, cria uma nova forma de falar o 

movimento, contribuindo com uma nova metáfora. Por exemplo, P 4, diz que a 

bailarina carrega uma coroa na cabeça e a aluna completa dizendo, e também 

uma estrelinha na ponta do nariz! 

A capacidade de simbolizar e jogar com a realidade através da fantasia 

e dos símbolos estruturados na linguagem oral dos professores, possibilitaria a 

representação, que por sua vez, possibilitaria a interiorização do movimento e a 

construção de movimentos artisticamente expressivos, a partir dos grandes 

saltos metafóricos da imaginação. Como se está tratando do ensino de balé as 

expressões metafóricas são utilizadas, como um dos recursos, na construção 

do corpo cênico, falante, pois não há lugar na dança para um aluno sem corpo, 

inexpressível, um corpo que não sabe falar. 

7.1. PERSPECTIVA DE TRABALHOS FUTUROS 

Diante das limitações de tempo e amplitude da temática, tornam-se 

necessárias algumas considerações a respeito de aspectos que foram 

levantados, mas que não puderam ser resolvidos aqui. Dessa maneira, 

pretende-se contribuir, apontando algumas direções que, talvez, permitirão a 

continuidade e ampliação de pesquisas na área. 

Notou-se a necessidade de estudos mais abrangentes sobre os efeitos 

que uma linguagem metafórica é capaz de gerar no processo ensino-

aprendizagem da arte de dançar, contribuindo para a conscientização de seu 

uso e a elaboração de um referencial teórico sistematizado. 

Uma outra constatação importante, quanto à concepção metodológica 

utilizada pelos professores, é que nenhum dos professores optou por um só 

método, caracterizando então, a necessidade de uma metodologia de balé 
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apropriada e contextualizada para o ensino da dança, um método brasileiro. 

Sabe-se que as aulas de balé foram, durante muitos anos ministradas à 

maneira européia tradicional, usando-se exclusivamente métodos e conteúdos 

originados no exterior e transferidos ao Brasil, sem as adaptações culturais 

necessárias. Devido a essa lacuna, possivelmente a utilização freqüente de 

expressões de A&M, já represente uma das contribuições para a adaptação, 

transposição e contextualização dos métodos estrangeiros à realidade 

brasileira. Logo, pesquisas nessa direção viriam possibilitar a realização dessa 

meta. 

Apesar de o perfil dos entrevistados e das peculiaridades de suas 

carreiras não terem sido o foco da pesquisa, as informações iniciais levantaram 

questões importantes e chamaram a atenção para a falta de estudos 

aprofundados relativos à formação docente de dança e suas práticas de 

ensino. No contexto formal do ensino regular já existem trabalhos de referência 

sobre o tema, como as investigações de António Nóvoa, Ivor F. Goodson, 

Michaël Huberman, Paulo Freire, Donald Schön, cujos esquemas podem ser 

pontos de partida na investigação desses temas. 

Vale a pena registrar que, apesar desse estudo estar centrado no 

universo da dança clássica, sugere-se que seja ampliado, com as devidas 

adaptações, a áreas que trabalhem com o ensino de outras linguagens da 

dança, ou a outras áreas artísticas, que certamente se enriqueceriam com seus 

resultados. 

Finalmente, e ainda se falando da metáfora, deve-se chamar a atenção 

para um dos resultados da observação in loco (sala de aula). É a identificação 

de redes de metáforas (item 6.5.2), originadas e compostas de metáforas 

(pontos da rede) que se relacionam e mantêm coerência interna entre si, 

constituindo a rede que significa e é alusiva a um conceito e/ou idéia comum às 

metáforas-componentes (o conjunto de pontos). 

Este trabalho, parte de um projeto maior, será completado pela 

divulgação de seus resultados e conclusões mais relevantes, por vários meios, 

aos professores e escolas da área. 
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ANEXO A - QUESTIONÁRIO: FASE INICIAL 

 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 
Mestrado em Tecnologia - Educação Tecnológica 

 
COLETA DE DADOS REFERENTE A PESQUISA ASSOCIADA À REALIZAÇÃO DO 
MESTRADO EM EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO CEFET-MG 
As informações abaixo serão utilizadas academicamente, através de publicações, resguardando-
se o anonimato dos participantes. 
 
Pesquisadora: Ana Cristina C. Pereira Data:     /      /     
 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 
Nome: 
Sexo: �  M    �  F 
Idade: �  menos de 30 anos    �  30-40 anos    �  mais de 40 anos 
Profissão: 
Escola: 
 
QUESTIONÁRIO - FASE INICIAL 
 
1) Qual a sua formação em dança clássica? (se necessário, marque mais de uma opção) 
 �  Escola de Dança - Curso. Livre Qual? ________________________________________ 
 �  Curso Superior de Dança. Qual? ____________________________________________ 
 �  Outro. Qual?____________________________________________________________ 
 
2) Possui graduação em outra área que não a da dança? 
 �  Não    �  Sim. Qual? _____________________________________________________ 
 
3) A formação em outra área (questão acima) contribui para sua prática como professor (a) 
de dança? 
 �  Não    �  Sim. Como? ____________________________________________________ 
 
4) É qualificado(a) por algum sindicato? (se necessário, marque mais de uma opção). 
 �  SATED-MG - Sindicato dos Artistas do Estado de Minas Gerais. 
 �  SINPRO-MG - Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais. 
 �  Outro. _________________________________________________________________ 
 
5) Há quanto tempo você leciona dança clássica? Há _____________ anos. 
 
6) Para qual(is) faixa(s) etária(s)? (Obs.: se necessário, marque mais de uma opção) 
 �  04 a 07 anos 
 �  07 a 10 anos 
 �  10 a 13 anos 
 �  13 a 16 anos 
 �  acima de 16 anos 
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7) Quais as principais características ou especificidades, ou seja, o que diferenciaria o ensino 
da dança do ensino em outras áreas? 
_____________________________________________________________________________ 
 
8) No seu trabalho diário, você usa com seus alunos recursos didáticos no processo ensino-
aprendizagem? 
 �  Não. Por que? ___________________________________________________________ 
 �  Sim. Quais? (Obs.: se necessário, marque mais de uma opção) 
 �  Livros 
 �  Manuais 
 �  Dicionários 
 �  Apostilas 
 �  Imagens 
 �  Filmes 
 �  Vídeos 
 �  Recomendação para assistir espetáculos de dança 
 �  Outros. Quais? __________________________________________________________ 
 
9) Caso utilize algum dos recursos citados na questão acima, quando (faixa etária) é iniciada 
a utilização do material? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
10) Entre os recursos didáticos você dispõe de algum equipamento que facilite a 
aprendizagem? 
 �  Não 
 �  Sim? (Obs.: se necessário, marque mais de uma opção) 
 �  Pirueteira 
 �  Botinha 
 �  Barras modificadas 
 �  Marcações 
 �  Outros equipamentos. Quais?_______________________________________________ 
 
11) Você já participou de congressos, encontros ou seminários específicos de dança? 
 �  Não 
 �  Sim. Cite os mais recentes. ________________________________________________ 
 
12) Quais são as fontes que você utiliza para estruturar e/ou orientar a preparação de suas 
aulas e na seleção e/ou organização do seu conteúdo programático? (Obs.: se necessário, 
marque mais de uma opção) 
 �  Livros 
 �  Manuais 
 �  Dicionários 
 �  Apostilas 
 �  Imagens 
 �  Filmes 
 �  Vídeos 
 �  Assistir apresentações 
 �  Cursos complementares Quais? _____________________________________________ 
 
13) Cite o nome e/ou referências desses materiais? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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14) Como ficou sabendo da existência destes materiais? (Obs.: se necessário, marque mais de 
uma opção) 
 �  Colegas 
 �  Busca pessoal ( �  livraria    �  sebos    �  bibliotecas) 
 �  Em jornais e revistas 
 �  Outros? Quais? _______________________________________________________ 
 
15) Cite alguns dos movimentos de dança mais difíceis de ensinar? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
16) Qual ou quais recurso(s) didáticos mais eficientes que você utiliza e recomendaria para 
superar esta dificuldade e facilitar a aprendizagem? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
17) Qual concepção de escola você utiliza? (Obs.: se necessário, marque mais de uma opção) 
 �  Francesa 
 �  Russa 
 �  Inglesa 
 �  Cubana 
 �  Outra. Qual? ____________________________________________________________ 
 Por que? __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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ANEXO B - QUESTIONÁRIO: FASE FINAL 

 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 
Mestrado em Tecnologia - Educação Tecnológica 

 
COLETA DE DADOS REFERENTE A PESQUISA ASSOCIADA À REALIZAÇÃO DO 
MESTRADO EM EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO CEFET-MG 
As informações abaixo serão utilizadas academicamente, através de publicações, resguardando-
se o anonimato dos participantes. 
 
Pesquisadora: Ana Cristina C. Pereira Data:     /      /     
 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 
Nome: 
Sexo:  �  M    �  F 
Idade:  �  menos de 30 anos    �  30-40 anos    �  mais de 40 anos 
Profissão: ____________________________________________________________________ 
Escola: ______________________________________________________________________ 
 
QUESTIONÁRIO - FASE FINAL 
 
1ª PARTE 
Para você, o que significam os termos abaixo? 
Analogia 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Metáfora 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
2ª PARTE 
1) Os termos analogia e metáfora podem ser definidos, simplificadamente, da seguinte 
maneira: 
 
Analogia: Consiste em apresentar dois conceitos, onde seja possível verificar semelhanças, ou 
seja, estabelecer-se uma comparação explícita, na qual não ocorra o sentido figurado. 
Ex.: João é forte como um leão! 
Metáfora: Consiste em empregar um termo com significado diferente do habitual. Implica uma 
comparação implícita. É o emprego de um termo com um sentindo que é a ele associado por 
força de uma comparação subjetiva. 
Ex.: João é um leão! 
 
2) Segundo os conceitos do quadro acima, você faz uso de analogias e metáforas na sua aula 
de dança clássica? 
 �  Sim    � Não 
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3) Você acredita que o uso de analogias e metáforas na explicação dos movimentos de 
dança é um recurso que facilita o processo ensino-aprendizagem? 
 �  Sim    � Não 
Por quê? _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
4) Em que faixa etária abaixo, você prioriza(ria) o uso desses recursos para uma melhor 
compreensão do conteúdo trabalhado na aula de dança? (se necessário, marque mais de uma 
opção). 
 �  04 a 07 anos 
 �  07 a 10 anos 
 �  10 a 13 anos 
 �  13 a 16 anos 
 �  acima de 16 anos 
 
5) Assinale com um X, no quadro abaixo, selecionando a(as) faixa(s) etária(s) pertinentes, 
bem como com que freqüência você usa este recurso na sua aula: 
 

FAIXA ETÁRIA 
 
FREQÜÊNCIA 

04 a 07 
anos 

07 a 10 
anos 

10 a 13 
anos 

13 a 16 
anos 

Acima de 16 
anos 

Muito freqüente      
Freqüente      
Pouco freqüente      
Raramente      
 
6) Cite algumas expressões analógicas e/ou metafóricas utilizadas por você? 
_____________________________________________________________________________ 
 
7) De onde vieram essas expressões que você tem usado? (Obs.: se necessário, marque mais 
de uma opção) 
 �  Observando outros professores 
 �  No dia-a-dia 
 �  Cinema ou TV 
 �  Utilizando a linguagem das crianças 
 �  Livros e outros textos 
 �  Outros. Quais? __________________________________________________________ 
 
8) Nesta segunda parte do questionário, e após as definições do quadro da pág. 2, qual a sua 
opinião sobre o uso de A&M como recurso didático? 
 �  Não sabia dessa conceituação formal 
 �  Não as usava conscientemente 
 �  Usava-as de maneira consciente 
 �  Outra. Qual? ____________________________________________________________ 
 
9) Quando você usa uma analogia para ensinar um movimento de dança, você pretende/visa: 
(Obs.: se necessário, marque mais de uma opção, qualificando de 1 a 5 por ordem de 
importância) 
 �  a repetição do movimento 
 �  a compreensão de como fazer o movimento 
 �  entendimento das características próprias do movimento 
 �  desenvolvimento de características expressivas do movimento artístico 
 �  Outra. Qual? ____________________________________________________________ 
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10) Quando você usa uma metáfora para ensinar um movimento, você pretende/visa: (Obs.: 
se necessário, marque mais de uma opção, qualificando de 1 a 5 por ordem de 
importância) 
 �  a repetição do movimento 
 �  a compreensão de como fazer o movimento 
 �  entendimento das características próprias do movimento 
 �  desenvolvimento de características expressivas do movimento artístico 
 �  Outra. Qual? ____________________________________________________________ 
 
11) Você usa com seus alunos alguns dos recursos didáticos, citados abaixo, no processo 
ensino-aprendizagem? (Obs.: se necessário, marque mais de uma opção) 
 �  Desenhos realizados pelas crianças 
 �  Modelagem em argila ou massinha de modelar 
 
12) Se faz uso do desenho, quais são seus objetivos? (Obs.: se necessário, marque mais de 
uma opção) 
 �  Recreação 
 �  Internalização do movimento 
 �  Meio de avaliar o processo de internalização do movimento 
 �  Outro. Qual? ____________________________________________________________ 
 
13) Se faz uso do modelagem, quais são seus objetivos? (Obs.: se necessário, marque mais 
de uma opção) 
 �  Recreação 
 �  Internalização do movimento 
 �  Meio de avaliar o processo de internalização do movimento 
 �  Outro. Qual? ____________________________________________________________ 
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ANEXO C - EXEMPLO DE INSTRUMENTO PARA 
COLETA DE DESENHOS DOS ALUNOS 

CINTURÃO DE NEON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSTRAR O ELMALTE QUE PASSOU NO SÁBADO 
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ANEXO D - ENTREVISTA COM DULCE BELTRÃO 

DATA DA ENTREVISTA: 03/03/05 

LOCAL: Escola de Teatro do Instituto de Educação Continuada/Praça da 

Liberdade, Belo Horizonte/MG 

HORÁRIO: 15 às 16 horas 

PESQUISADORA: Ana Cristina C. Pereira 

 

Segundo a entrevistada Dulce Beltrão, a primeira professora a dar 

aulas de dança em Belo Horizonte foi Guiomar Meireles. Sua formação era 

Educação Física. Mas não se tem muita informação sobre o seu trabalho. Logo 

depois Natália Lessa, abriu a primeira escola de dança de Belo Horizonte. Era 

autodidata. Seu trabalho era mais solto, mais circense do que acadêmico. 

Dulce assistiu espetáculos de Natália Lessa no Cine Tupi. Eram as 

famosas sessões das 10, no domingo. Antes do filme a frente das cortinas 

aconteciam apresentações de balé e logo após as cortinas eram abertas com 

música uma espécie de mise-en-scènes para a exibição do filme. 

A dança acadêmica veio muito rápido para cá, e é recente. 

Carlos Leite veio do Rio de Janeiro. Foi filho de cônsul e com isso teve 

uma sólida formação. Era uma pessoa muito formal. Teve uma grande 

influência do balé russo. Chegou a dançar na Europa numa companhia russa. 

Ele muitas vezes contava para seus alunos como entrou para o mundo 

da dança. Ele era cantor lírico. Viu um anuncio de audição para bailarinos, fez 

e passou. 

Ele era pequeno. Nunca tinha a oportunidade de fazer os papeis 

principais. No lago do Cisne, por exemplo, ele era o bobo da corte e nunca o 

príncipe. 

Carlos Leite veio dançar em Belo Horizonte, apresentação esta que 

assisti e ainda tenho o programa. Foi no Cine Brasil. Aqui ficou conhecendo 

alguns estudantes do DCE - Diretório acadêmico, que era situado na Av. 
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Afonso Pena perto do Café Pérola. Estes o convidaram para vim dar aulas em 

Belo Horizonte e ofereceram o DCE como espaço para suas aulas. 

Dulce foi aluna da primeira turma de Carlos Leite aqui em Belo 

Horizonte em 1948, nas instalações do DCE. Depois a escola foi transferida 

para o Brasil Palace Hotel, no último andar no salão de festa. Neste local a 

nossa barra eram as várias janelas do salão. 

Algum tempo depois, a escola foi transferida para a Av. Amazonas 

esquina com Rua Tupinambás no 9º andar, onde ele alugou algumas sala, 

talvez três. Era a primeira vez que tínhamos barra e espelho. Foi neste local 

que Dulce conhece Sílvia Calvo. 

Ana Lúcia que era aluna da Natália Lessa, também veio para o Carlos 

Leite. Dulce chegou a dar algumas aulas particulares em sua casa, para 

prepará-la melhor, pois e aperfeiçoá-la tecnicamente. Depois Ana Lúcia monta 

sua escola. 

O grupo de Carlos Leite, o primeiro grupo de dança oficial, viajou muito. 

Ele tinha uma ligação muito grande com as universidades pelos seus contatos 

do DCE. Fizeram várias viagens para se apresentarem em universidades fora 

de Belo Horizonte como Viçosa etc. 

Dulce além de bailarina, foi assistente de Carlos Leite. Tinha uma 

facilidade muito grande de decorar todas as coreografias. Na televisão existia 

um programa ao vivo, de dança, que inicialmente era coreografado por Carlos 

Leite. Mais tarde ele entregou para Dulce o trabalho de coreógrafa. 

Finalmente Carlos Leite vai para o Palácio das Artes. Dulce continua 

com ele e Silvia não. Dulce deu aula de balé nos colégios: 

- Instituto Brasil, onde teve como alunas Macau e Tininha, que mais 

tarde foram integrantes do Grupo Corpo; 

- Santa Marcelina; 

- Sacré-Coeur de Jésu; 

- Sacré-Coeur de Marie; 

- Pitágoras; 

- Bom Pastor, onde teve uma experiência muito marcante, pois 

trabalhava com meninas que foram excluídas do convívio social. 
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Marilene Martins, Klaus Viana, Joaquim Ribeiro também foram alunos 

de Carlos Leite. Depois os alunos começaram a seguir seu próprio caminho. O 

que é natural. Klaus foi o primeiro que rompeu e formou sua escola. Décio 

casou-se com Jura que também foi aluna de C.A e foram para São Paulo. 

Nena e Angel foram com Klaus para Bahia e outros dois foram paro o 

Rio, mas não abriram escola. 

Dulce e Silvia abriram sua escola, mas Dulce ainda permaneceu algum 

tempo com C. Leite. Neste mesmo ano ambas se casaram. Nena volta para 

Belo Horizonte e monta o transforma. Os bailarinos que fundaram o Grupo 

Corpo, foram alunos de Nena. 

Existia na cidade a TV Belo Horizonte do Bernardo Guimberg. Este se 

casou com Judis que se passou a chamar Judis Guimberg. Ela abriu uma 

escola que se chamava Pettit Pa. 

Quando ela foi paro o rio, Dulce e Silvia usaram as instalações para 

abrir sua escola, Studio Anna Pavlova. 

A dança viveu momentos de muita riqueza em Belo Horizonte e teve 

influência de várias escolas. O Festival de Inverno proporcionou a vinda de 

vários bailarinos e coreógrafos de fora do país. 

Quando Oscar Arais veio com seu grupo para se apresentar no Festival 

de Inverno, ele estava encerrando sua companhia. Foi então que vários de 

seus bailarinos vieram para o Brasil. Entre eles podemos citar: 

Fred Romero, Hugo Travers, Bettina Bellomo. Outros como Norma 

Binagli, vinham periodicamente para ministrar cursos. 

A Academia Internacional, dirigida por Daise, era um espaço que 

promovia vários cursos  trazendo para Belo Horizonte grandes nomes da dança 

nacional e internacional. 

Podemos dizer que o jazz foi introduzido por Leny Deil, através dos 

cursos sucessivos providos pela academia Internacional. 

Belo Horizonte, viveu momentos muito ricos na área da dança. 

Tivemos escolas de peso. Hoje, com a mudança, influenciados por questões 

econômicas, alta competitividade e cultura das academias de ginástica, entre 

outras, estamos vendo o fechamento de várias academias de balé. 
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Acredito que na sua geração, vocês se tornaram profissionais de uma 

maneira mais natural, por aptidão. Vocês buscaram o balé para dançar e não 

para ser profissional. As coisas foram acontecendo naturalmente. Hoje há 

muita competição. 

Não se formava o bailarino completo. A preocupação era só o corpo, 

não a mente. 

Sobre a busca do movimento expressivo, Dulce diz que a diferença 

entre o trabalho do ator e do bailarino é que o ator tem a palavra e o corpo 

como instrumento de trabalho e o bailarino tem o corpo e não tem a palavra. E 

por este motivo a exigência e a necessidade de desenvolver ao máximo a 

expressividade do movimento. 

Sobre a hipótese do trabalho do uso de analogias e metáforas no 

ensino da dança, Dulce levanta a possibilidade da necessidade de uma 

linguagem paralela, também porque o nome dos passos é em francês. 




