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RESUMO 

 

PINHEIRO, Grégory de Souza. Processos de remontagem e adaptação de Ballets de 

Repertório: um estudo com artistas do Ballet Redenção de Porto Alegre/RS e da 

Escola de Ballet Dicléa Ferreira de Souza de Pelotas/RS, 2018. 146f. Trabalho de 

Conclusão de Curso – Curso de Dança-Licenciatura. Universidade Federal de Pelotas. 

 

 

O presente trabalho é um estudo explicativo e analítico, de abordagem qualitativa, que 

teve como objetivo investigar processos de remontagem e adaptação de ballets de 

repertório, em diferentes contextos. Foram eles: 1) Ballet Redenção da cidade de Porto 

Alegre/RS 2) Escola de Ballet Dicléa Ferreira de Souza de Pelotas/RS. Foi utilizado, 

como instrumento de coleta de dados, entrevista semi-estruturada com quatro artistas 

que atuam nos contextos da pesquisa. Através desta coleta, em cotejo com as discussões 

feitas ao longo do referencial teórico, foi possível considerar que cada escola apresenta 

diferentes estratégias e formas de organização no que tange aos processos de 

remontagem e adaptações de obras do repertório clássico de ballet (século XVII e XIX), 

que tais estratégias, delineadas pelo contexto e sujeitos envolvidos nas remontagens, 

proporcionam a criação de novas versões de um mesmo repertório mesmo dentro do 

ambiente de cada escola. As entrevistadas apontaram sentimento de respeito e 

preocupação com a coreografia dita original das obras remontadas sem deixar de 

reconhecer, ao mesmo tempo, as necessidades de adaptações cênicas e coreográficas. 

Ao longo da pesquisa percebemos que o modo como os contextos estudados atuam com 

relação às remontagens promove o exercício pontual de autoria na prática dos 

professores remontadores, provoca ações que buscam qualificar o trabalho realizado 

pelas escolas, amplifica o universo de aprendizagem e formação cultural dos alunos e, 

historicamente, compõe processos que possibilitaram a difusão destes ballets e, 

consequentemente, a propagação da dança clássica europeia por diversos países do 

mundo. 

 

  

Palavras chave: Ballet de repertório; Remontagem; Adaptação; Processo criativo; 

Autoria. 

 



 
 

6 

 

 ABSTRACT 

 

PINHEIRO. Grégory de Souza. Reassembly adaptation processes of Repertory 

Ballets: a estudy with artists from Ballet Redenção of Porto Alegre/RS and Escola 

de Ballet Dicléa Ferreira de Souza of Pelotas/RS artists, 2018. 146f. Monography – 

Dance Course. Federal University of Pelotas. 

 

The present work is a study analitic and explicative, with qualitative, has a objective to 

investigate reassembly adaptation of repertory ballets, in diferents contexts. They were: 

1) Ballet Redenção of city of Porto Alegre/RS 2) Escola de Ballet Dicléa Ferreira de 

Souza de Pelotas/RS. Was used, how data collect of instrument, half structured 

interview with four artists of atuactly of research context. Throught this collect, in 

conjunction with the discussions made throughiou to the theoretical reference, it was 

possible consider that each school presents different strategies and forms of 

organization regarding the processes of reassembly and adapatation of works of the 

classical, repertory of ballet (century XVII and XIX), that strategies, delineated by the 

subjects and context involved in the reassemblies, allow the creation of ner versions of 

the same repertory even within ambient of each school. The interviewees pointed out a 

sentiment of respect and concern for the original choreography of the reassembled 

works, while at the same time, recognizing, the need for scenic and choreographic 

adaptations.  Throughout the research, we realize that the way in whitch the studied 

contexts act in relation to the reassemblies, promote the exercise punctual of authorship 

in the practice of the teatchers, cause actions that searching qualify the work realize by 

the schools, amplifies the universe of learning and cultural students formation and, 

historically, composes processes that allowed the diffusion of these ballets and, 

consequently, the propagation of European classical countries of the world. 

 

Keywords: Repertory ballet; Reassembly; Adaptation; Creative process; Authorship. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

presente trabalho partiu das minhas vivências particulares, portanto 

busco relacionar estas experiências práticas na dança com minha 

produção teórica, percebendo que a pesquisa está imbricada na prática. Este estudo 

busca compreender como diferentes artistas, em locais diferentes, realizam remontagens 

de ballets de repertório, traçando paralelos entre o Ballet Redenção de Porto Alegre e a 

Escola de Ballet Dicléa Ferreira de Souza de Pelotas, evidenciando desta forma 

diferentes olhares sobre esta produção artística, atualmente explorada pelas duas 

escolas.  

 A escolha deste tema se deu ao longo da minha trajetória formativa, lembro-

me que cheguei na graduação cheio de certezas e convicto que o curso me daria um 

suporte para atuar em academias e espaços não formais. Um pouco ingênuo, acreditava 

até mesmo que em um semestre poderia conquistar a técnica do ballet. Mas ao longo do 

processo minhas certezas foram desafiadas, intimadas a se quebrarem; era um outro 

lugar onde surgiam novas possibilidades que jamais teria imaginado. Meu primeiro 

contato com o ballet se deu nesse emaranhado de questões, tive a oportunidade de 

vivenciar nos laboratórios de balé I e II este contato. Ao fim do primeiro ano no curso, 

fui convidado por uma colega a dançar meu primeiro ballet de repertório, La fille mal 

gardeé, uma obra remontada no ano de dois mil e quinze pela Escola de Ballet Dicléa 

Ferreira de Souza. 

     No ano seguinte, procurei novamente a escola, pois dançar aquele 

espetáculo despertou um interesse especial neste gênero. Logo que comecei a fazer 

aulas percebi que existia algo no ballet que me instigava, me inspirava: era o início de 

uma longa relação. No momento em que minha mestra Daniela Souza me convidou para 

integrar o grupo Ballet de Pelotas, minha paixão só aumentou. Lembro-me de, por 

vezes, fazer enlouquecidamente três aulas por dia, sem descanso, correndo para evoluir. 

Então, entendi o que de fato o ballet significava para mim, não era mais só um lazer ou 

um prazer momentâneo, mas havia se tornado minha vida. Às vezes costumo pensar que 

eu não escolhi o ballet, mas ele me escolheu, e eu apenas aceitei o convite: para dançá-

lo, ensiná-lo, pesquisá-lo, enfim, vivenciá-lo. 

     O interesse nesta pesquisa surgiu das horas de ensaios cansativos, dos 

momentos de angustia nos bastidores de apresentações, dos instantes de alegria ao fim 

O 
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de cada espetáculo. Mas o que me instiga e traça o fio condutor desta pesquisa não são 

as sensações ou vivências de bailarinos, mas sim como acontece o processo de 

adaptação de um ballet de repertório ou até mesmo de criação do gênero abordado, ou 

seja, interesso-me pelo trabalho realizado por coreógrafos, professores e diretores que 

atuam a frente destas remontagens. 

     Ao explorar esse tema, busco compreender em que dimensão este assunto 

já é abordado em publicações e/ou produções acadêmicas. Para tanto pesquisei artigos, 

teses, dissertações e monografias em quatro portais, o Google Acadêmico, portal Scielo, 

Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES e o Blog do curso de Dança Licenciatura 

da UFPel, a partir dos termos de busca “Ballet clássico” e “Ballet de repertório”, ainda 

no portal Google Acadêmico, pesquisou-se os termos: “Autoria na dança”, “Autoria em 

arte” e “Direitos autorais em arte”. 

       Ao final desta etapa cheguei a um total de cinquenta e sete pesquisas que 

poderiam ser utilizadas como aporte teórico para este estudo. De modo geral os 

trabalhos encontrados evidenciam questões como: Corpo e Saúde; Corpo em cena; 

Discussões de gênero e política; Ensino do ballet; História do ballet e linguagem do 

ballet; Afora isso, alguns trabalhos também possibilitaram um panorama sobre autoria e 

direitos autorais em arte evidenciando a aplicabilidade da lei 9.610, de 1998 (que 

regulamenta os direitos autorais no Brasil) em diversas áreas da arte como: Dança; 

Música; Teatro; e Artes Visuais.   

      Ao realizar este levantamento, compreendi que existem muitos trabalhos 

que trazem à tona o ensino e a história do ballet de um modo geral, porém poucos 

estudos evidenciam a construção histórica do conceito ballet de repertório e quase 

nenhum prima por um olhar atento ao processo de remontagem e adaptação do gênero 

em questão. Neste sentido, o panorama indicou uma lacuna neste assunto, o que 

possibilitou a construção do trabalho aqui apresentado, portanto para compreender e 

identificar estes conceitos faço a seguinte pergunta: Como acontece o processo de 

remontagens e adaptações de ballets de repertório no Ballet Redenção e na Escola de 

Ballet Dicléa Ferreira de Souza e como cada responsável lida com a condição autoral 

das obras apresentadas?  

      A partir desta questão, o estudo buscou investigar processos de 

remontagem e adaptação de ballets de repertório dos contextos de pesquisa estudados e 

problematizar a condição de autoria das obras associadas a estes âmbitos, objetivando, 

assim: a) traçar possiblidades para analisar a construção histórica e conceitual do termo 
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ballet de repertório; b) Registrar o trabalho realizado pelos artistas em foco neste 

estudo; c) Refletir sobre os modos de remontar ballets de repertório do Ballet Redenção 

(Porto Alegre-RS) e da Escola de Ballet Dicléa Ferreira de Souza (Pelotas-RS); e d) 

Analisar as possibilidades criativas dos processos de remontagem de ballets de 

repertório nos referidos espaços, atentando-se para a condição autoral. 

   Com relação a esta problemática, parti da hipótese que: os artistas 

responsáveis pelas adaptações do gênero de dança em foco no estudo, possuem amplo 

conhecimento sobre a história e o contexto do ballet de repertório que será remontado e 

acreditam ter autonomia para coreografar, ou modificar a composição original. Outra 

suposição é a de que o processo de adaptação acontece após muitos estudos sobre o 

ballet escolhido e as adaptações feitas, de acordo com as possibilidades da escola, 

geram uma nova versão do ballet em questão. 

      Pensar sobre processos em dança é extremamente instigante, pois 

transcende o que se enxerga nos palcos. São estudos, pesquisas e horas de dedicação 

que podem ou não ocorrer. Esta dúvida permeia meus pensamentos e me motiva a 

escrever sobre processos de remontagens de ballets de repertório. 

    Ostrower afirma que “como processos intuitivos, os processos de criação 

interligam-se intimamente com nosso ser sensível. Mesmo no âmbito conceitual ou 

intelectual, o fazer artístico se articula principalmente através da sensibilidade.” (1977, 

p.3). Desde o início da graduação, discutimos questões sobre criação. Busco mostrar 

aqui a pouca quantidade de estudos que evidenciam o modo de construção do ballet 

clássico, principalmente no que diz respeito ao papel dos artistas envolvidos na relação 

com o ballet de repertório. Entendo a história do gênero em questão como uma fonte 

para embasar esta pesquisa; portanto, é de suma importância trazer à tona, nesta 

investigação, um apanhado histórico que dê conta de articular a construção do ballet 

clássico de repertório aos artistas que estão envolvidos neste processo. 

     Compreendendo, como objetivo do estudo entender diferentes modos de 

reposição/remontagem de ballets de repertório, evidencio a escolha das cidades de 

Pelotas e Porto Alegre. Tive a intenção de ressaltar a importância dos métodos e 

técnicas utilizados por artistas envolvidos nestes processos, tanto na capital como no 

interior no Rio Grande do Sul. Trazendo à tona as semelhanças e diferenças e 

problematizando tais processos. 

        O primeiro espaço escolhido para estudo é a Escola de Ballet Dicléa 

Ferreira de Souza, situada na cidade de Pelotas.  Ressalto os motivos que levaram a 
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escolha desta escola. Compreendendo que esta completa, em 2018, cinquenta e oito 

anos de existência e dedicação à arte da dança, acredito na importância de uma 

produção acadêmica que registre estes momentos e que abranja a importância histórica 

das obras remontadas por esta escola para a comunidade Pelotense. As professoras que 

atuam em tais remontagens são Daniela Souza e Eliana Oliveira, com a direção geral de 

Dicléa Ferreira de Souza. Todas atuam à frente dos espetáculos, conduzindo horas de 

ensaio e remontagem coreográfica. Sabe-se que existe uma produção que mostra o 

trabalho realizado dentro deste ambiente, porém, registrar especificamente o modo de 

fazer destas artistas, e revisitar as obras já realizadas por elas enriqueceu estes processos 

e acredito que motivou as coreógrafas a continuar à frente desta empreitada. 

    O segundo espaço que foi estudado é o Ballet Redenção situado na cidade 

de Porto Alegre, também possui suma importância histórica. Este ano completou trinta e 

três anos de existência, pode-se perceber através de vídeos, publicações e alguns artigos 

já lidos a respeito da escola o cuidado com que o espaço organiza suas remontagens, 

evidenciando o trabalho realizado com a técnica do ballet clássico. Acredita-se então na 

escolha destes dois espaços pelos anos de experiência e atuação com o respectivo 

gênero abordado ao longo da pesquisa, com isso existe grande probabilidade de obter 

uma boa qualidade no conteúdo deste estudo. 

       Pelotas e Porto Alegre são cidades que valorizam a cultura 

principalmente no que se refere à dança, no entanto, dificilmente encontramos registros 

que falem dos processos de remontagens em ballet de repertório ou sobre este fazer 

artístico tão explorado nos municípios. Penso que defender os estudos acadêmicos sobre 

estes processos nestas localidades é de suma importância para a construção e para o 

enriquecimento histórico-social destas comunidades. 

         Vale ressaltar a importância deste projeto para mim. Além de estar 

focado na minha área de atuação entendo que o processo de remontagem na relação 

com os artistas envolvidos é uma área da dança pouco abordada e pretendo seguir meus 

estudos após o término da graduação nesta linha, buscando qualificá-los e assim 

contribuindo para a construção deste campo de conhecimento. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

  

este capítulo, irei abordar questões referentes a construção do 

conceito do termo ballet de repertório buscando articular 

compreensões teóricas acerca do termo “repertório” e os 

aspectos e informações históricas que nos permitem compreender o universo do ballet 

clássico.  Este capítulo, portanto, traz à tona a discussão conceitual do termo repertório, 

levando em conta outros campos de aplicação e, após, traz um aporte teórico, referente 

a história do ballet. Assim, no decorrer do capítulo, busco traçar possiblidades para 

analisar a construção histórica e conceitual do termo ballet de repertório, muito mais 

provocando reflexões que consolidando posições. A intenção aqui é provocar 

discussões e apontar possíveis caminhos para compreensão mais aprofundada sobre o 

tema. 

 

2.1. Ballets de Repertório: buscando compreender o conceito 

 

 

ara iniciar a discussão deste subcapítulo parto do seguinte 

questionamento: Historicamente, em que momento os ballets 

criados entre o século XVIII e XIX, tornaram-se de repertório? 

Evidencio que, para este trabalho, o foco é explorar esta questão como possibilidade de 

construção de reflexões acerca do tema abordado. Através das pesquisas feitas em 

livros, artigos, teses, dissertações e monografias, e da minha recente experiência 

enquanto aluno de ballet e bailarino amador, pude perceber que a utilização do termo 

ballet clássico de repertório, além de ser recorrente na prática do ballet clássico, 

historicamente é um vocábulo recente. Aponto isso pois as referências que consegui 

consultar, todas ainda no âmbito das produções em língua portuguesa e que abordam o 

período em que estes ballets foram criados, não os intitulam como ballets de repertório, 

mas utilizam termos como: bailados, ballets, espetáculos, etc. 

Assim, para compreender melhor o sentido da expressão “ballets de 

repertório”, percebi que era necessário desenvolver uma discussão sobre a palavra 

“repertório”. Para tal, busquei em dicionários a descrição de seu significado.  

De acordo com o dicionário Sacconi (2008), repertório, é “um conjunto de 

dramas, óperas, peças, etc. que uma companhia, ator, compositor, ou cantor prepara 

N 

P  
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para interpretar ou executar [...]” (SACCONI, 2008, p. 539) Na definição do dicionário 

Luft (2004), o termo é definido em três outros vocábulos - coleção; compilação; relação 

- de peças teatrais ou musicais, notícias, etc.  

   Como podemos observar as definições acima constantemente relacionam a 

palavra “repertório” às artes. Buscamos aporte em trabalhos acadêmicos que 

evidenciassem o uso do termo aplicado à esta área e, neste sentido, encontramos 

pesquisas no campo do teatro, da música e da dança que fazem uso da palavra em 

questão.  

    Em sua Tese de Doutorado Luísa Barriga (2013), busca compreender a 

forma como o repertório musical é selecionado para o ensino de canto em Portugal a 

partir de padrões existentes na criação de listas de repertório que constituem os projetos 

de ensino de diferentes instituições. Ao fundamentar a escolha do tema a autora 

compreende em Miller (1996) e Fleming (2005) que, é fundamental a escolha adequada 

do repertório1, pois esta influenciará em um desenvolvimento vocal eficiente e 

duradouro do aluno complementa que, adequar a escolha do repertório é de suma 

importância para a saúde vocal do cantor proporcionando-lhe ainda oportunidades de 

um percurso performativo longo. Ainda nas palavras de Miller (1996) a autora aponta 

que “O repertório é sem dúvida a matriz artística, mas também a rampa de construção 

do veículo que permitirá a exploração artística dessa matriz [...]” (MILLER apud 

BARRIGA, 2013, p. 14).  

    Ao definir repertório teatral, a enciclopédia online Itaú Cultural de Arte e 

Cultura Brasileiras.2 (2017), aponta que “Historicamente, os repertórios começam a 

existir no momento em que as companhias teatrais adquirem independência econômica 

e, na tentativa de distinguirem-se umas das outras, organizam seu repertório de modo a 

orientar o público sobre as características dos espetáculos por elas produzidos. Nesse 

caso, o critério pode ser um número restrito de autores, de atores ou de gêneros 

apresentados. ”  

     Ainda no campo do teatro, Bolle (1976), faz uma leitura minuciosa da 

obra do dramaturgo Bertolt Brecht (1858-1956). Busca em seu artigo sistematizar as 

informações teóricas de Brecht sobre linguagem gestual, trazendo à tona mais uma 

                                                
1  Com o intuito de evidenciar o uso do termo “repertório”, nos campos pesquisados destaquei o mesmo 

em todas as citações em negrito, facilitando assim a compreensão da ideia do parágrafo. 
2 Informação disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo612/teatro-de-repertorio> 
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utilização para o termo repertório no campo do teatro. Neste sentido o autor cita alguns 

exemplos de informações que formam o repertório gestual de atores, 

 

Nos meios de comunicação de massa, “nas imagens da tela e nos 

jornais” (ST V: 256) Um exemplo: a personagem Ângelo Iberin em 

Cabeças redondas e cabeças pontudas não recebeu traços 

fisionômicos semelhantes a Hitler, mas foram utilizados alguns gestos 

colhidos em material fotográfico; em particular a maneira de Iberin 

tratar o microfone (cena 7): o ator mostrou a relação quase erótica do 

orador para com aquele instrumento (ST IV: 96-97) Outro exemplo é 

uma representação de Helene Weigel na terceira cena de Mãe 

Coragem: a expressão de dor pela perda do filho, a boca aberta sem 

gritar, as mãos crispadas sobre o ventre, remonta a uma foto de 

imprensa, mostrando uma mulher hindu durante o bombardeio de 

Singapura agachada ao lado do filho morto. Observações desse tipo 

formam o repertório dos atores. (BOLLE, 1976, p.400) 

 

    Já adentrando ao campo da dança, BRITTO (2011), conceitua repertório a 

partir da variedade de gêneros de dança que atualmente estão presentes no contexto 

nacional. Ela afirma que,  

 

A variedade de gêneros e formatos de dança que, mesmo elaborados 

em diferentes períodos históricos e condições culturais, coexistem no 

contexto atual brasileiro, cá estão, ainda integrando o nosso 

repertório porque mantém seus nexos de sentido com seus ambientes 

de interação. (BRITTO, 2011, p.3) 

 

     Identifiquei também, nas buscas e estudos para a construção desta 

discussão, a utilização da expressão repertório nos campos da Psicologia e da 

Sociologia. A partir de dois estudos que fazem análise referente à obra de Burrhus 

Frederic Skinner (1904-1990), pesquisador que discorre a respeito do conceito 

repertório comportamental, e à obra de Charles Tilly (1929-2008), autor que aborda 

questões referentes ao repertório de ações coletivas. Vemos que ambas áreas se 

apropriam de uma definição semelhante para o vocábulo estudado. Não é o intuito, aqui, 

aprofundar questões específicas das áreas em que busquei apoio e que me ajudam a 

explicitar compreensões em torno do termo pesquisado. Contudo, e ao mesmo tempo, 

tais achados ajudam a apontar sentidos para a expressão “ballet de repertório”, foco 

desta discussão monográfica. 

     Para nortear estas reflexões teóricas, primeiramente utilizei o artigo, 

publicado este ano, no volume 7 da Revista Comportamento em Foco, do campo da 

psicologia e medicina comportamental.  Sob o título Repertório Comportamental: 

Uma Reflexão Sobre o Conceito (SILVA et.al, 2018), os autores buscam fazer uma 
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reflexão sobre este conceito desenvolvido na obra de B. F. Skinner, traçando relações 

entre o que é incoerente afirmar e o que foi postulado na obra do autor em questão. Vale 

ressaltar que as reflexões dos autores partem de um lugar comum, ou seja, suas 

discussões têm por base a filosofia behaviorista radical. 

     Uma questão que me interessou no estudo desenvolvido é que este atribui 

o sentido de usos comuns do termo repertório comportamental à identificação de 

possíveis problemas na aplicação do mesmo. A publicação indica que frequentemente o 

termo” repertório” é utilizado em estudos de análises clínicas em Psicologia, associado 

ao termo “comportamental” e como algo a ser “desenvolvido, ampliado ou alterado.” 

(SILVA et al., 2018, p. 156 à p. 157). O artigo critica este emprego de “repertório” pois 

pode induzir a uma ideia de comportamentos armazenados em que, quando necessário, 

a pessoa os acessa para utilizá-los: “[...] é incoerente referir-se à expressão repertório 

comportamental como algo armazenado no interior do organismo ou como causa do 

comportamento.” (SILVA et al., 2018, p. 159). 

      Esta percepção também leva os autores a questionar a ligação entre o 

conceito de repertório comportamental e a memória. Silva et al. (2018), citam como 

exemplo uma determinada situação em que o indivíduo se comporta de determinada 

maneira apenas porque este comportamento já estava armazenado em seu repertório e 

naquele momento lembrou-se de utilizá-lo, porém de acordo com o estudo esta analogia 

não se sustenta.   

      De acordo com Silva et al., Skinner (1963/2003) afirma que a relação 

entre organismo e ambiente define o conceito de comportamento, portanto o organismo 

não se comporta porque “tem” um repertório; ele se comporta devido à sua “história de 

interação com o ambiente e às contingências presentes no ambiente atual.” (SILVA et 

al., p.159). Assim, o estudo evidencia a história corporal e sinestésica de cada 

organismo, isto é, atribui os comportamentos individuais à história do corpo em relação 

ao ambiente em que se encontra. O artigo, ao citar que    

 

[...] o conceito de repertório comportamental envolve a noção de 

aprendizagem e seleção de comportamentos. Ou seja, novos 

comportamentos são selecionados na interação entre organismo e o 

ambiente, modificando e ampliando o repertório comportamental 

desse organismo. [...] o conceito de repertório comportamental não se 

refere a um conjunto de comportamentos armazenados em algum 

lugar (como a memória); a algo que o indivíduo possui ou o que 

causa comportamentos. O termo então se relaciona a todo 

comportamento que é provável de ser emitido em um determinado 

ambiente (contexto) derivado do seu contexto histórico e atual. 
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(BAUM et al., MORRIS; SKINNER; apud SILVA et.al, 2018, p. 

162) 

 

     Reconhece sentido de dinamismo à palavra “repertório”, ou seja, mesmo 

compreendendo-a como conjunto de referências (no caso do estudo em questão, 

referências relativas ao comportamento), indica que tal conjunto não permanece 

estático. Tais referências se ampliam, se modificam, provocam aprendizagem e seleção 

influenciando o comportamento na relação com o contexto. No nosso modo de ver, a 

ideia de repertório apresentada por estes autores permite uma compreensão que 

reconhece movimento e adaptação no seu sentido.  

     Concomitante às reflexões sobre repertório comportamental, discutidas na 

Psicologia, temos as discussões propostas por Angela Alonso (2012), a qual situa o 

leitor nas ideias de repertório de ações coletivas, desenvolvidas, no campo da 

Sociologia, por Charles Tilly (1929-2008). Em seu artigo, Repertório segundo 

Charles Tilly: História de um conceito, a autora destrincha a obra de Tilly, abordando 

desde os primeiros escritos até as modificações do conceito. 

      Segundo a autora, para Tilly (1995) “O repertório é conhecimento social 

sedimentado, ‘entendimentos, memórias e acordos compartilhados’, ‘relações sociais, 

significados e ações amalgamadas em padrões conhecidos e recorrentes” (TILLY, apud 

ALONSO, 2012, p.25) Isto é, de acordo com a autora, um conjunto de formas de ação 

que, segundo ela renovam-se aos poucos. 

       A autora leva em conta as possibilidades que Tilly oferece ao conceito de 

repertório, associando ao termo compreensões relativas à “mudança lenta [...] que 

adiciona novas formas de ação bem-sucedidas e subtrai as menos eficientes.” 

(ALONSO, 2012, p. 23). E também aponta que o autor faz uma breve associação do 

termo “repertório” ao campo das artes referindo-se primeiramente, à performance 

teatral: “[...] repertórios de ação coletiva designam não performances individuais, mas 

meios de interação entre pares de grandes conjuntos de atores. Uma companhia, não um 

indivíduo, mantém um repertório” (TILLY, apud, ALONSO, 2012, p. 25).  Já aqui 

podemos perceber, igualmente, reconhecimento de sentido de referência, mas também 

de dinamismo na compreensão sobre “repertório”. Para complementar a autora ainda 

indica que, nas palavras de Tilly, as rotinas estabelecidas para cada repertório consistem 

em interações, isto é, repertórios pertencem a conjuntos de atores que estão em relação e 

não à indivíduos isolados. Ou seja, aqui agrega-se a possibilidade de reconhecer sentido 
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de repertório também em relação a coletivos, grupos, conjuntos de pessoas ou 

fenômenos. 

 

A palavra repertório identifica um conjunto limitado de rotinas que 

são aprendidas, compartilhadas e postas em ação por meio de um 

processo relativamente deliberado de escolha. Repertórios são 

criações culturais aprendidas [...]. [...] Em qualquer ponto particular 

da história, contudo, elas [as pessoas] aprendem apenas um pequeno 

número de maneiras alternativas de agir coletivamente (TILLY, apud 

ALONSO, 2012, p. 26). 

 

     Nas palavras de Alonso (2012, p.26), “O repertório de uma época é 

limitado [...] e limitador da capacidade inovadora dos atores, [...]”, a autora afirma isto 

entendendo que, segundo Tilly, a inovação no repertório acontece dentro do perímetro 

já existente e não rompe completamente com as maneiras antigas de atuação. Talvez por 

isso possamos dizer e reconhecer, retomando o uso mais corriqueiro do termo 

“repertório” nas Artes, o repertório de determinado movimento artístico, estética ou 

artista.  

      A autora ainda discute que existem rotinas imbricadas no repertório, que 

ganham forma na tradição e na memória. Contudo não basta que estas rotinas existam, 

elas necessitam de indivíduos que as utilizem para que as mesmas “ganhem vida”. 

Alonso (2012) entende que o uso que se faz deste repertório é peculiar e particular, 

portanto variam. Estas variações se inventam no curto prazo, já em um longo período de 

tempo, permanecem e se difundem as inovações bem-sucedidas, “emprestadas” por 

outros atores em novas circunstâncias. Isto provoca uma espécie de encadeamento, pois 

no momento em que novos atores em novos contextos fazem uso das mesmas rotinas, 

estas mais uma vez se transformam e, se obtiverem êxito, propagar-se-ão indicando 

mais uma versão das mesmas ações, que poderão ser reutilizadas e transformadas 

novamente. 

      No que diz respeito ao tempo que se reproduz um repertório, Alonso 

(2009) afirma que este agrupa, de forma contundente, características culturais de longa 

duração, no entanto, é pouco provável que lide com variações mantendo-se no interior 

de uma mesma conjuntura. Em outras palavras, na maioria dos casos, modificações de 

repertório de ações coletivas acontecem quando altera-se o contexto onde o repertório 

se insere, pois mudam os pensamentos, escolhas etc. Portanto pouco se alteram as 

características “originais” mas, conforme altera-se tempo, espaço, atores, etc., ocorrem 

alterações na atuação com um mesmo repertório. Estas colocações indicam que à noção 
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de “repertório” também estão presentes sentidos de mudanças ao longo do tempo, 

permitindo-nos perceber que o referido conceito não pode ser compreendido como algo 

totalmente pré-estabelecido. Ou seja, não é uma fórmula que possa ser aplicada a 

qualquer circunstância visto que dialoga e é mobilizado, segundo Alonso (2012), pelos 

contextos históricos particulares que o compõe a cada tempo. 

      Retomando o pensamento para o universo da Dança e para a expressão 

“ballet de repertório”, refaço o exercício de compreender o sentido deste termo. Para 

tal, além de manter o pensamento nas reflexões que desenvolvi acima, percebo 

necessário atentar às relações existentes entre tais reflexões e a história que permeia as 

montagens e remontagens das obras tradicionais do ballet clássico. Ressalto que não foi 

possível, para a construção deste trabalho, encontrar livros em língua portuguesa que 

definam histórico e conceitualmente o termo ballet de repertório, mas, devido ao uso 

frequente deste termo na prática do ballet clássico, considerei importante explorar sua 

compreensão conceitual, mesmo que ainda de forma inicial. Sendo assim, o que busco 

desenvolver, na sequência, são articulações possíveis entre as referências acima 

apontadas e aquelas que ilustram a história do ballet clássico, na direção de aprofundar 

a compreensão sobre o sentido da expressão estudada.  

Como já mencionado acima, as referências que consegui consultar e que 

abordam o período em que estes ballets foram criados, não os intitulam como ballets de 

repertório, mas utilizam termos como: bailados, ballets, espetáculos, etc. 

Portanto, para abordar estes espetáculos na relação histórica com o seu 

período de criação, mantive o uso do termo “bailados” adotado pelo autor Cyril W. 

Beaumont que, segundo o site da companhia Cecchetti International Classical Ballet3, 

foi um historiador de dança britânico, crítico, teórico, tradutor, livreiro e editor, autor de 

mais de quarenta livros sobre ballet e é considerado um dos mais importantes 

historiadores da dança do século XX. 

De acordo com o artigo, Repertórios coreográficos e formação em dança: 

uma reflexão acerca do papel da (re)montagem de obras na formação em dança 

contemporânea (2014), de Ernesto Gadelha, repertório é um “termo aplicado mais 

correntemente às áreas da interpretação para referir-se a um conjunto de obras que um 

artista [...] ou um grupo [...] executa de maneira regular [...]. Como resultado, o 

repertório tende a constituir um ‘fundo histórico’” (CUNHA, apud, GADELHA, 2014, 

                                                
3 Disponível em: <https://www.cecchetti.org/> 
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p. 98). Para apresentar esta definição o autor utilizou também um conceito de 

dicionário. Gadelha ainda afirma que “[...] as grandes obras do repertório 

clássico/romântico são vistas não só como um patrimônio coreográfico de alta 

relevância estética e histórica, mas também como um lugar de memória para a 

linguagem.” (p. 93). 

Vemos que as considerações deste autor, sobre “repertório” dentro do âmbito 

da dança, apresentam aproximações com os sentidos apresentados no início do texto 

para a compreensão do termo. Quando menciona que o termo relaciona-se a “conjunto 

de obras”, a execução “de maneira regular” e à constituição de “um ‘fundo histórico’”, 

podemos inferir certa relação com a ideia de repertório como conjunto de referências. 

Além disso, Gadelha (2014) refere-se às obras de dança do período clássico/romântico 

como “repertório”. 

O mesmo autor nos aponta que “as companhias especializadas no repertório 

clássico, os processos de formação em dança clássica reservam um espaço privilegiado 

ao estudo e à encenação de obras que compõem o patrimônio coreográfico dessa 

modalidade de dança.” (GADELHA, 2014, p. 93). Também Castilho e Andrade (2014) 

apontam que “[...] os balés clássicos de repertório são composições dos séculos XVIII e 

XIX advindas do pensamento tradicional [...]” (CASTILHO e ANDRADE, 2014, p. 

232). Aqui notamos a utilização do termo “repertório” como memória para a dança, um 

sentido que destacamos acima quando exercitamos compreender de forma mais 

aprofundada o termo. Em outras palavras, vimos que, no estudo do campo da 

Sociologia, “repertório” relaciona-se com a memória e a tradição que é possível 

reconhecer em ações coletivas. Neste sentido, percebe-se que os bailados criados entre 

os séculos XVIII e XIX, carregam esse reconhecimento pois foram difundidos por todo 

o mundo e ainda permanecem no conjunto de obras dançadas por grandes companhias 

dança.  

 Gadelha afirma que, “na dança clássica, [...] se cultivam as remontagens de 

obras de repertório, estabelecendo-se relação direta de correspondência entre as técnicas 

estudadas e as obras em questão.” (GADELHA, 2014, p. 94). Concomitante à isso Tilly 

apud Alonso (2012) afirma que,  

 

Assim, as performances que compõem o repertório teriam duas faces. 

“Modulares”, porque se pode reconhecer a mesma manifestação de 

rua em diferentes contextos. Mas cada qual é singularizada pelo uso, 
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que agrega “símbolos e segredos locais” (TILLY apud ALONSO, 

2012, p.  29) 

 

Voltando ao estudo da técnica do ballet clássico, Gadelha afirma que, “[...] a 

técnica de dança clássica, entre outras formas de dança que comportam vocabulários 

predeterminados de movimentos (campos de problema dados a priori), ensina a executar 

(reproduzir) gestos já previamente definidos, contidos em seus respectivos repertórios 

[...]” (GADELHA, 2014, p. 95), isto é, utiliza de símbolos e “segredos”, reconhecíveis 

em diferentes contextos. Sendo assim, podemos arriscar que as práticas existentes na 

relação com ballets de repertório têm suas faces harmônicas e moduladas, sendo 

reconhecíveis independente do contexto e das escolhas feitas pelos envolvidos no fazer. 

Alonso (2012) lembra: “Qualquer invenção, uso, mudança de repertórios só podem ser 

entendidos neste esquadro histórico e relacional [...]” (ALONSO, 2012, p.32). Siqueira 

(2014) reforça as relações indicadas no parágrafo anterior quando coloca que tais obras 

foram consagradas pelas montagens e remontagens sucessiva e fazem parte do acervo 

de grandes companhias de dança no mundo todo.  

Um outro aspecto que identificamos em torno da ideia de “repertório” é o de 

que o conjunto de referências que constitui o que chamamos de repertório, no sentido de 

características que envolvem o âmbito das possibilidades de comportamento, tradição 

ou memória de ações coletivas, não têm sentido em si mesmas. Somente se realizam e 

constroem significado na relação com os indivíduos e o contexto em que acontecem, e 

que passam a ser exercidos. Assim, ao pensarmos no universo dos chamados ballets de 

repertório, podemos inferir que as obras que se estabeleceram como repertório de um 

período histórico da dança, ou que se estabelecem como repertório de uma companhia 

específica, assim se constituem tanto pela contingência da união das pessoas e do 

período na qual foram criadas, como pelo conjunto de pessoas e contextos nas quais elas 

são remontadas. Ou seja, as escolhas e interesses dos indivíduos envolvidos no processo 

e os interesses em jogo existentes nos contextos em que tais bailados foram criados/são 

remontados vão, ao longo do tempo, favorecer o estabelecimento da noção de repertório 

em torno deles. 

Para sustentar as considerações acima, busco em Alonso (2012), uma 

alternativa. A autora, ao refletir sobre a história do conceito descrito por Tilly (1995), 

sobre repertório de ações coletivas, afirma que “o repertório surge como aglomerado de 

instrumentos para realização de interesses, sem significado em si mesmo. ” (ALONSO, 
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2012, p.24). Isto é, uma greve por exemplo não tem significado nela mesma, a não ser 

que seja analisada a partir de um contexto e dos indivíduos que a constituem. Podemos 

perceber isto em Jules Perrot, coreógrafo do século XVIII, que segundo Beaumont 

(1953) 

 

[...] distinguiu-se por seu raro sentimento poético e pela concepção 

artística.  Seus bailados eram uma combinação cuidadosamente 

contrastada de danças fora do comum e cenas mimetizadas, muitas 

vezes de notável interesse dramático.  Ele tomava em consideração 

toda a sua companhia.  Desde a estrela até o último membro do corpo 

de baile [...] (p.253) 

 

Olhando estas informações com um olhar voltado ao ballet de repertório, 

acreditamos que, historicamente, o contexto de criação destes bailados, possibilitou a 

difusão dos mesmos. Ressalto que entre os protagonistas desta situação estão os maitres 

de ballet: “Nos balés clássicos de repertório, eram os maîtres que elegiam as histórias e 

movimentações a serem utilizadas, e aos bailarinos cabia apenas copiar-lhes os passos e 

as expressividades escolhidas.” (CASTILHO e ANDRADE, 2014, p. 234). Com isso 

podemos entender quando Alonso (2012), nas palavras de Charles Tilly, afirma que 

detentores de poder tendem a repetir estratégias bem-sucedidas no passado, fixando-se 

em repertórios rígidos. Podemos reutilizar o exemplo de Jules Perrot, que, 

 

Quando era visitado por um momento de inspiração, agachava-se no 

palco e punha a cabeça entre as mãos.  Ao vê-los sentados no chão 

como o marinheiro, o corpo de baile sabia que seria por longo tempo, 

e assim todos se punham à vontade, confortavelmente; [...] após 

longo intervalo ouvia-se certo rumor.  Era Perrot que roncava.  Ele 

era acordado e o bailado estava terminado:  chega-ra com o ronco. 

(BOIGNE apud BEAUMONT, 1953 p.253) 

 

Na prática, podemos perceber que esta detenção do poder pelos maitres ainda 

é difundida. No entanto é possível identificar nos processos de adaptação coreográfica 

que novas escolhas são pensadas em decorrência de novos contextos e indivíduos. Com 

relação a isto Alonso (2012) afirma que, no que tange à ideia de repertório de ações 

coletivas, “a relação é contingente, a escolha das formas depende de contexto, 

interlocutor, nível da ação.” (ALONSO, 2012, p. 24).  Portanto, ainda de acordo com a 

autora, por mais que o repertório delimite o espectro de rotinas disponíveis, também 

possibilita os envolvidos no processo executá-las à sua maneira, garantido a estes 
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envolvidos o poder de escolha estratégica e dinamizando e modificando o universo do 

que é reconhecido como repertório, em ajuste recíproco e contínuo.  

Identificar e compreender, diferentes utilizações para o termo repertório, foi 

de suma importância para o processo de criação deste trecho de referencial teórico. O 

exercício de relacionar a prática de remontagens de ballets de repertório aos estudos 

sobre história da dança e aos estudos do termo repertório nos campos da psicologia e 

sociologia apontou reflexões e reuniu arcabouço teórico ampliado que possibilitaram 

compreender de maneira mais aprofundada o conceito ballet clássico de repertório, o 

que colabora para, na sequência, analisar  as relações  e práticas presentes e 

evidenciadas nas remontagens desenvolvidas pelos sujeitos de pesquisa desta pesquisa. 

 

2.2 Ballet Clássico: aspectos históricos e a noção de repertório  

 

 

origem do ballet, está diretamente relacionada ao termo 

“diversão” pois, historicamente, sua consolidação se deu a 

partir das danças utilizadas como divertimento para corte. Segundo Faro (2004), “O 

surgimento do feudalismo na Europa e todas as mudanças políticas e sociais que se 

seguiram [...], tiveram parte importante na transferência das danças da praça da aldeia 

para os salões da nobreza.” (FARO, 2004, p. 30-31), Em um dado momento histórico a 

igreja católica controlava os costumes da nobreza europeia, decretando o que poderia ou 

não ser dito e feito. Conforme Faro (2004), o aparecimento de danças nos salões da 

nobreza europeia se deu em uma época em que a igreja católica cedeu espaço aos 

costumes prezados pela nobreza, o que levou a um reavivamento de diversas práticas, 

folclóricas, inclusive as danças. 

 

Já quando chegamos aos séculos XVI e XVII, quando as cortes 

europeias seguiam rígidas etiquetas, esses verdadeiros códigos de 

comportamento diziam até como se deveria dançar, quem poderia 

dançar com quem, etc.  Foi nessa época que uma manifestação que 

nascerá livre e espontânea atingiu o estágio de verdadeira camisa de 

força. (FARO, 2004, p. 31) 

 

De acordo com Caminada (1999), podemos atribuir as características 

dramáticas do que passou a ser chamado de ballet, na França, à leitura da renascença 

A 
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italiana. Catarina de Medicis, ao se casar como futuro rei da França Henrique II, levou 

consigo costumes de sua terra inclusive sua paixão pela dança. Baldassarino da 

Belgiojoso, era violinista e maestro de dança de Catarina e, quando chega à capital 

Francesa, torna-se mordomo do palácio real, e altera seu nome para Balthasar de 

Beaujoieux. Conforme coloca Caminada (1999) "Com competência e talento, logo 

passou a organizar os espetáculos da corte; dele chegou até nós a primeira definição de 

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

instrumentos." (CAMINADA, 1999, p. 92). O espetáculo, segundo Faro (2004), 

misturava dança, canto, textos falados, possuía um cunho claramente social e político e 

não era mais que uma diversão para o monarca e sua corte. 

De acordo com Botafogo e Braga (apud PINTO, 2008, p. 40) o ballet na 

França, durante muito tempo, esteve restrito aos privilégios da corte, e estava 

diretamente ligado a atos políticos e manifestações que interessassem ao rei. Mesmo 

assim, de acordo com Faro (2004) “Beaujoieux, ao se cercar de cuidados para que sua 

obra saísse da melhor forma possível, sem querer estabeleceu as bases de uma nova 

forma de arte.” (FARO, 2004, p. 119), o que seria então denominado o ballet de corte. 

Segundo Monteiro (2006) o historiador Henri Prunières, afirma que o ballet 

de corte, representou um salto em termos de qualidade, pois integrava as danças das 

antigas festas da corte com um contexto dramático estruturado.  

 

[...] O gênero novo que se enfeita com todas as graças e seduções das 

festas de corte anteriores, emprestando do drama a intriga na 

sequência e na unidade. A música e a dança param de interromper a 

ação e participam dela. Recitativos, árias, balés, pantomimas têm sua 

razão de ser a partir de um ponto de vista exclusivamente dramático. 

(PRUNIERES apud MONTEIRO, 2006, p.38) 

 

Sobre o surgimento do primeiro espetáculo ao qual foi dado o título “ballet”, 

Caminada (1999) evidencia o Ballet Comique de la reine, de Balthasar de Beaujoieux 

apresentado no dia 15 de outubro de 1581. Segundo este autor os versos foram escritos 

por La Chesnay e a música foi composta por Lambert de Beaulieu e Jacques 

Salmon.  Os cenários e figurinos foram desenhados por Jacques Patin, sendo que 

   

O tema foi desenvolvido em torno de Circe, legendária feiticeira, 

identificada no espetáculo com a própria rainha: a ambas era dado o 

poder de transformar pessoas no que lhe aprouvesse, [...] as danças 

alternavam-se com versos, obedecendo rigorosamente a desenhos 

geométricos[...] Toda movimentação levava em conta a situação de 

onde o ballet era assistido; nos salões. O público em geral ficava em 
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plano superior e as figuras geométricas proporcionavam uma sensação 

de extrema beleza para os que dali assistiam. O ballet foi interpretado 

pelos próprios nobres da corte, e contou ainda com a participação da 

rainha e de suas damas de honra.”  (CAMINADA, 1999, p. 87) 

 

Os autores colocam o Ballet Comique de la reine, como marco para a história 

da dança, pois já sustentava, conforme afirma Pinto (2008), “um propósito em seu 

enredo”, este espetáculo foi um ponto de partida para as evoluções que se sucederam na 

história da dança, e para a indicar a potência que teria o que conhecemos hoje como 

ballet clássico. 

Nota-se, através da obra de Monteiro (2006), que o ballet de corte, surgiu em 

meados do século XVI em plena renascença francesa. No entanto sua evolução deu-se 

ao longo do século XVII, como parte do processo de incorporação da cultura barroca 

pelas monarquias católicas europeias. Faro (2004), ainda afirma, a partir das palavras do 

historiador Haskell, que o ballet como conhecemos hoje nasceu quando acrobacias dos 

ciganos e saltimbancos entrelaçaram-se a graça artística dos cortesãos. Segundo Pinto 

(2008):  

 

Apesar da dança ser praticada como divertimento da realeza e como 

símbolo de status, ela evoluiu gradativamente para um sistema, 

incorporando pirouettes, meias-pontas e outros movimentos virtuosos, 

que acabaram exigindo de seus praticantes um treinamento formal 

unificado. (PINTO, 2008, p. 41) 

 

Faro (2004) constata que “A partir dessa época a história do ballet registra 

um progresso constante, como descobrimentos técnicos e artísticos que deram impulso a 

arte recém-nascida.” (FARO, 2004, p. 35) É o mesmo autor quem também ressalta que, 

durante cerca de 200 anos esse crescimento só foi impulsionado por algum “cérebro 

privilegiado” que, codificando ou agrupando os descobrimentos anteriores, se 

encarregaria de dar um estímulo mais forte a arte da dança.   

 De acordo com o artigo - Das danças rituais ao ballet clássico -, publicado 

na revista Ensaio Geral por Jaime Amaral (2009), a evolução do gênero ballet de corte, 

ocasionou mudanças significativas no contexto do ballet. Além dos aristocratas não 

darem mais conta das habilidades exigidas, pois estavam ali apenas para seu 

divertimento, o desenvolvimento destas danças ainda levou a uma separação entre 

dança e religião. Para o mesmo autor, a criação da Academia Real de Dança, no ano de 

1661, em Paris, pelo Rei Luís XIV (1638-1715), é um marco do ensino de ballet com 

foco na formação de bailarinos profissionais. A Academia foi dirigida pelo compositor 
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e dançarino Jean Baptiste Lully (1632-1687) e pelo mestre de dança Pierre Beauchamps 

(1631-1705) (AMARAL, 2009).  

Amaral (2009), baseado nas fontes mais tradicionais sobre história da dança, 

afirma que, no decorrer do século XVII, Pierre Beauchamps criou as 5 posições de pés 

do ballet clássico, com as coxas rotacionadas para fora em en dehors. Complementa 

mostrando que as cinco posições se assemelham às formas da esgrima, ou seja, “a 

intenção desta rotação das pernas e pés, era a de que permitiria aos bailarinos 

movimentarem-se, rapidamente, em qualquer direção com segurança, tal qual o 

esgrimista.” (AMARAL, 2009, p. 3)  

 

Figura 1.  As 5 posições básicas de pés do ballet clássico4 

 

Os primeiros escritos da dança que estava em processo de criação foram 

registrados por um aluno de Pierre Beauchamps, chamado Raoul-Auger Feuillet (1659-

1710). Em seu livro Coreografia ou Arte de Anotar a Dança, Feulleit, descreveu a 

totalidade de passos que existiam codificados naquele contexto. Ainda outro bailarino 

chamado André Lorin desenvolveu a escrita de um outro livro com o mesmo teor que o 

de Feuillet. Amaral (2009), afirma que a escrita deste gerou uma espécie de polêmica 

para época, pois Beauchamps, ao notar que neste livro estavam os passos que ele havia 

criado, reclamou seu direito como autor, gerando “uma queixa, por parte de 

Beauchamps, ao conselho do rei, considerando um furto, pois fora ele quem se esforçou 

a construir os caracteres e palavras, em forma de partitura, para as representações dos 

passos daquele estilo de dança. ” (AMARAL, 2009, p. 3)  

                                                
4 Figura disponível em: <http://gospeldanca.blogspot.com/2012/04/posicoes-dos-pes-ballet.html> 

http://4.bp.blogspot.com/-7KLadI-NM0s/T5l5PAJ_waI/AAAAAAAABUI/t4vmm4seYRM/s1600/posi+bllet+5.JPG
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Podemos perceber que, desde as primeiras organizações dos princípios 

acadêmicos a dança já possuía uma forma de escrita. “Deve-se portanto admitir que, por 

volta de 1674, por ordem do rei, Beauchamps, “escrevia” um sistema já essencialmente 

estabelecido de passos, pois era o coreógrafo oficial [...]” (BOURCIER, 2006, p. 119.) 

Mesmo diante da evolução da técnica do que é nomeado de ballet clássico 

ainda é possível perceber, na estruturação dos espetáculos, uma variedade de elementos 

advindos do ballet de corte. De acordo com Bourcier (2006), as máquinas continuaram 

a serem utilizadas, para realizar efeitos especiais, como a erupção do vulcão em les 

Indes galantes; os figurinos ainda se assemelhavam aos trajes do dia a dia, para 

mulheres, ou seja, vestidos compridos e bordados; ainda usam sapatos de salto agulha 

que logo foram copiados para usarem na cidade. Os homens usavam perucas e chapéus 

com penachos e seu rosto ainda se mantinha sempre coberto por uma máscara.  

Monteiro (2006) afirma que o ballet de corte foi um gênero definido e que 

existiu como um elemento presente nas festas de corte. Analisando este apontamento e, 

à luz dos sentidos conceituais reunidos ao longo do item 1.1 deste capítulo, arriscamos 

falar sobre as produções dos ballets de corte a partir de um sentido de “repertório”, ou 

seja, na direção de reconhecer a existência de um conjunto de obras que, apesar de não 

terem sido remontadas por completo e com uma certa recorrência (o que é bastante 

comum às demais obras de ballets românticos e/ou acadêmicos, por exemplo, como 

veremos mais adiante) apresentam características, padrões de organização cênica e 

referências de estrutura de espetáculo comuns, capazes de identificarem um formato 

específico de organização cênica de dança. 

De acordo Monteiro (2006), é possível perceber o grande crescimento de 

oportunidades para a dança, que em determinados momentos estava à serviço da ópera, 

ou em meio à pantomima e shows acrobáticos e pirotécnicos em feiras, quando não a 

incorporavam na Comédie-Française. A autora aponta que “Ao longo da primeira 

metade do século XVIII, na vida cultural francesa, [...] os balés ocuparam um espaço 

cada vez maior, acompanhando quase todo o tipo de espetáculo.” (MONTEIRO, 2006, 

p.24).  Este forte crescimento do ballet na sociedade francesa, gerou alguns 

desconfortos pois, conforme afirmado anteriormente, os espetáculos ainda difundiam 

ideais e aspectos advindos do ballet de corte, ou seja, deste conjunto de características e 

funções do que, logo acima, mencionamos ser o que nos soa como o repertório dos 

ballets de corte. Assim, se reconhece um movimento de renovação, mesmo que ainda 

pontual, deste conjunto de referências que estruturavam a ideia de ballets de corte, na 
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direção do que afirma Bourcier (2006) “bem oposta ao valor expressivo da dança, mas 

adaptada a assuntos também convencionais” (BOURCIER, 2006, p.161). Esta busca 

pelo rompimento ou renovação é identificável na reforma proposta por Noverre, que, 

através de suas Cartas sobre a dança, manifestou-se por volta da metade do século 

XVIII.  

Jean-George Noverre, foi bailarino e coreografo na Académie Royale de 

Musique et Danse – futura ópera de Paris. Segundo Monteiro (2006), Noverre iniciou 

na dança como aluno de Louis Dupré, estreando como bailarino na Opéra- Comique e 

“depois de um curto período em Berlim, a serviço de Frederico da Prússica, onde 

trabalha como bailarino com Jean-Barthélémy Lany e com Barbarina Campanini, 

retorna a Paris e assume o posto de mestre de balé da Opéra-Comique.” (MONTEIRO, 

2006, p. 22). O Balé Chinês, criado por Noverre, projetou seu nome 

internacionalmente.  

 

A notoriedade, granjeada com sucesso desse espetáculo, garante-lhe o 

convite do ator e empresário inglês David Garrick, para que levasse o 

Balé Chinês a Londres, no Drury Lane, então sob sua direção. [...] A 

importância deste encontro se deve à influência que a forma de 

atuação do ator inglês exerceu sobre Noverre, ao revelar-lhe recursos 

novos para a cena muda. (MONTEIRO, 2006, p. 23) 

      

Antes de adentrar especificamente ao universo do ballet de ação, idealizado 

por Noverre, vale ressaltar que, neste contexto, já existiam autores que refletiam e 

discutiam a forma de criação e organização dos espetáculos de ballet. Porém, conforme 

afirma Monteiro (2006), “Noverre, é um dos poucos imersos no universo propriamente 

da criação de balés, o que poderia implicar certa especificidade do seu texto” 

(MONTEIRO, 2006, p. 25). 

 

2.2.1 O Ballet de Ação 

 

 

m seu artigo, Cartas sobre a dança de Noverre: Desordem, 

transgressões e outros descaminhos para criação, publicado na 
E 
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revista Cena, Airton Tomazzoni, afirma que “Em suas cartas, Noverre revela aspectos 

que serão valiosos à modernidade, bem como às problemáticas e análises que cercam a 

dança e as artes da cena, ainda nos tempos atuais.” (TOMAZZONI, 2016, p. 169)   

Através desta colocação podemos perceber a importância de Noverre para as 

transformações que ocorreram historicamente no ballet, mais especificamente no que 

tange às obras cênicas de dança. Neste sentido, entende-se o ballet de ação como uma 

renovação que, segundo Monteiro (2006), não deslegitima o que já havia sido 

consolidado, mas critica e pondera, elementos desnecessários que estavam sendo 

mantidos, mesmo em decorrência da evolução da dança clássica francesa. 

 
A concepção do balé como imitação da natureza, a identificação entre 

o compositor de balé e o poeta, como se viu, é bem mais antiga, e 

portanto, anterior a Noverre, e, ao ser mantida como uma das vigas 

mestras do balé de ação, é elemento que lança raízes num passado 

bem distante, ligando o balé de ação muito mais à tradição do que a 

renovação.” (MONTEIRO, 2006, p.42) 

 

Monteiro (2006) revela pontos específicos referentes às ideias preconizadas 

por Noverre, associando o ballet de ação como: “frutos de circunstâncias relativas à 

formação de um público teatral pagante, reunido em teatros fechados. A nova forma de 

teatralidade revela redistribuição das formas de expressão pública e é correlata ao 

crescimento das cidades. ” (2006, p.49 - 50). O ballet de corte desenvolveu-se como 

forma de divertimento para a corte, estando ligada aos pensamentos barrocos postulados 

naquele contexto. Se neste momento histórico houve a desqualificação da dança 

enquanto diversão, segundo Monteiro, “é porque houve mudança de seu significado 

social, em decorrência de transformações no contexto da criação e da fruição da arte, 

em geral, e dos balés, em particular. ” (2006, p. 48) 

Tomazzoni (2016) afirma que é possível notar no pensamento de Noverre, 

mesmo que não postulados desta forma, uma preocupação com “A tensão entre técnica 

e expressividade, a questão entre cópia e inventividade, a relação entre racionalidade e 

emoção no processo artístico, a proximidade entre arte e vida, [...]” (TOMAZZONI, 

2016, p. 169). Pelo que dizem os autores consultados, as propostas do ballet de Ação 

mostram uma preocupação maior com a formação expressiva do bailarino, e já 

questionando o papel que o maitre tem nesta formação, o identificando como 

responsável pela qualidade no treinamento do bailarino. De acordo com Monteiro 

(2006), a renovação da técnica clássica se dá na forma de perceber e utilizar os recursos 

expressivos da dança. Ela ainda ressalta que esta mudança pode ser acompanhada a 
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partir da virada do século XVII, em que modifica-se radicalmente as condições de 

produção e fruição da dança. 

 

A mudança de contexto reflete-se no questionamento de quais formas 

dramáticas devem, de direito, existir na sociedade parisiense, tendo 

em vista uma nova geografia do público e do privado, que começa a 

se forjar no século XVIII e que implica uma mudança na distribuição 

das formas espetaculares em vigência e a aparição de novos gêneros 

dramáticos. (MONTEIRO, 2006, p.49) 

 

Conforme destaca Amaral (2009), a estética do ballet, foi debatida por Jean - 

George Noverre em meados do século XVIII sendo que este buscou estabelecer um 

conceito que se tornou fundamental para a história da dança, no sentido de que “O 

movimento é empregado para o desenvolvimento de um tema dramático ao invés de 

uma simples exibição técnica de virtuosismo” (STEVENS, apud AMARAL, 2009, p. 

4). Através deste movimento Noverre inaugura o chamado ballet de ação. 

 

 Em todos os tipos de espetáculo, o balé é cada vez mais frequente. 

Aparece nos interlúdios, ou como peça independente. Aproveita-se da 

descentralização e ocupa novos espaços. [...] A quebra do monopólio 

Exercido por Versailles sobre a dança reflete-se na procura de auto-

afirmação do profissional desvinculado da corte.  Exemplo disso é a 

reivindicação de Noverre por uma reformulação dos teatros oficiais, 

para dar espaço aos novos talentos emergentes. (MONTEIRO, 2006, 

p.51) 

 

Para discutir este novo conceito para dança, segundo Monteiro (2006), 

Noverre afirma que no ballet de ação a dança possui uma preocupação maior com a 

dimensão da expressão gestual e, através da pantomima, torna-se capaz de criar a 

ilusão: “Noverre fala em ação, em expressão fisionômica, em energia, em verdade dos 

gestos; A consciência de que os destinos da dança ligavam-se estreitamente aos da 

música levou Noverre a tematizar as relações entre elas, [...]” (MONTEIRO, 2006, p. 

69).  

Podemos entender esta relação quando a autora afirma que no ballet de ação 

a música é vista como uma espécie de texto que a dança deve interpretar.  No decorrer 

de suas cartas sobre a dança Noverre ainda traz mais um conceito que definirá de fato as 

mudanças que estavam em discussão: a verossimilhança. Para ele, segundo Monteiro 

(2006): 
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A verossimilhança é, então, interpretada como o resultado do 

equilíbrio entre o extraordinário e o natural, em última 

análise, entre o artifício e a natureza. É, todavia, uma noção que 

pode ser lida tanto como adequação ao público quanto, 

internamente as obras, como equilíbrio entre o extraordinário e o 

comum [...] (2006, p.93) 

 

Este conceito entra em discussão, pois na época das Opéras-Ballets, a busca 

pela verossimilhança deixava a desejar para a cena francesa. Segundo Monteiro (2006), 

isto se deve há uma ignorância dos mestres da dança com relação ao público ao qual os 

espetáculos estavam se dirigindo, portando notou-se a necessidade de modificar para 

assim contentar a nova plateia que estava se estabelecendo, esta que não é formada mais 

apenas por um contingente especializado e restrito. Com isso “A verossimilhança 

poderia então ser compreendida como a qualidade que permite ao teatro apagar-se como 

imitação, produzindo a ilusão, de forma que o espectador imagine-se assistindo a 

própria ação. ” (MONTEIRO, 2006, p.93) 

Buscando discutir este conceito Tomazzoni (2016) afirma que “Uma natureza 

humana é também feita da sua capacidade de não se reduzir a seus instintos de 

sobrevivência. Com isso, ele reafirma novamente a razão, a emoção e a imaginação 

como balizadores dessa natureza humana.” (TOMAZZONI, 2016, p. 170). Ainda, pelas 

palavras de Louppe (2012), o autor afirma que “[...] não trata-se tanto do que trabalha a 

dança, mas do que a própria dança trabalha, o meio humano no qual ela desenvolve as 

suas possibilidades e de que ela própria propõe um saber (e uma interpretação)” 

(LOUPPE apud TOMAZZONI, 2016, p. 171) 

Percebe-se que as discussões propostas por Jean George Noverre 

estabeleceram um novo período para a história da dança, ressignificando desde a 

atuação profissional de bailarinos até a forma como o ballet era apresentado naquele 

momento. Estas propostas despertaram admiradores que deram continuidade ao trabalho 

de Noverre. Um deles foi o coreógrafo Jean Bercher, conhecido, segundo Beaumont 

(1953), como Jean Dauberval, criador do bailado comédia, que estreou espetáculo 

baseado nas ideias descritas na obra de Noverre, o ballet Lá fille mal gardeé. 

 

2.2.2 La Fille mal Gardée: à caminho de um repertório de obras de ballets 

Românticos 
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s modificações e conceitos, preconizados por Noverre, 

fundamentaram a criação do ballet La Fille mal Gardée o qual, 

segundo Beaumont (1953), foi “[...] criado originalmente em 1786, foi levado no Grand 

Théâtre de Bordéus em 1789, com o título de Le Ballet de la Paille ou il n’est qu’ um 

pas du mal au buen, alusão óbvia ao decadente poder da monarquia.”. Caminada 

(1999), ressalta que no período pré-romantico, começou a aparecer a inconformidade da 

população europeia com o absolutismo e convencionalismo do estilo clássico.  Portanto, 

vale ressaltar que La Fille mal Gardée foi o primeiro ballet construído a partir de uma 

história protagonizada por camponeses.  

 

Jean Bercher, conhecido profissionalmente como Dauberval, [...] 

nasceu em Montpellier no dia 19 de agôsto de 1742, Foi discípulo de 

Noverre, [...] Estudou coreografia e passou a assistente de Noverre, á 

princípio e mais tarde de Pierre Gardél, devido á desentendimentos, 

com este último, aposentou-se m 1783. [...] De París, foi para 

Bordéus, onde de 1785 á 1791, produziu vários bailados, que 

obtiveram grande êxito, como por exemplo, La Fille mal Gardée. [...] 

Dauberval foi um grande admirador do ballet d’action, e fez muito 

para desenvolver as teorias de Noverre. De fato, Dauberval pode ser 

chamado de inventor do bailado comédia. (BEAUMONT, 1953, p.1)  

 

Beaumont (1953) afirma que “A moça mal guardada é o mais antigo dos 

bailados dançados hoje em dia.” (BEAUMONT, 1953, p .7). O autor ressaltou na época 

em que escreveu que este bailado ainda estava incluído no repertório dos teatros 

soviéticos. Embora que, transite por diferentes capitais europeias, segundo ele, este 

bailado tem tido o seu melhor triunfo na Rússia, onde vem sendo executado 

continuamente e além disso tem servido de prova para as candidatas a bailarina.  

Beaumont (1953) constata que La fille mal Gardée foi idealizado para uma 

pequena companhia, é um bailado com poucas personagens, sendo que a primeira Lise, 

personagem principal do bailado, foi a esposa de Diderot, Mlle. Théodire. E ainda nos 

informa que: 

 

A música utilizada inicialmente era uma seleção de trechos populares, 

mas quando Jean Aumer, um dos discípulos de Dauberval, reviveu o 

bailado na ópera de Paris, a 19 de setembro de 1827, a obra recebeu 

uma partitura completa escrita por Hérold.  Entre 1860 e 1870 Paul 

Taglioni apresentou o bailado em Berlim, com uma nova partitura de 

autoria de Hertel. Quando, recentemente, foi revivido no teatro 

Mariinsky de Leningrado, a música usada foi um arranjo de obras de 

Delibes, Drigo, Hertel, Minkus, A. Rubinstein e outros. 

(BEAUMONT, 1953, p. 7) 

A 
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Para complementar, o mesmo autor ainda ressalta que no Brasil, a primeira 

apresentação de La Fille Mal Gardée, foi no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 24 

de julho de 1928, com A. Pavlova (Lise), Pierre Vladmiroff (Colas) e Violeta Fauchen 

(como a viúva Simone).  Ainda constata que era uma versão em 1 ato e 2 cenas, com 

música de Tchesepuin e cenários de F. Clustin. A partir destas afirmações constata-se 

que La Fille Mal Gardée, foi o grande ballet, que protagonizou as ideias de Noverre, 

evidenciando características essenciais propostas em suas cartas sobre a dança. Um 

ballet que, conforme afirma Pinto (2008), “foi, portanto, um importante acontecimento 

cênico que levantou a bandeira da arte e da ação. ” (PINTO, 2008, p. 44).   

 

Figura 2. Grand pas de deux La fille mal Gardée, remontagem The Royal Opera 

House, bailarinos Natalia Osipova e Steven McRae 5 

 

 

       

2.2.3 La Sylphide e Giselle como referência de um repertório de ballets românticos 

 

 

á o Período romântico na história do ballet clássico, ficou conhecido, 

pela criação de bailados que buscavam a “exaltação dos sentimentos 

                                                
5  Figura disponível em: <http://dancetabs.com/2015/04/gallery-royal-ballet-in-la-fille-mal-gardee-

osipova-mcrae/> 

 J 
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e liberdade de pensamentos [...] Além da maior expressividade.” (ARAÚJO, 2017, p. 

24). Ao descrever as características da arte Romântica, Pinto (2008) afirma, nas 

palavras do poeta Octavio Paz, que o Romantismo foi um movimento literário, o qual 

influenciou a forma de viver na sociedade europeia. De acordo com a autora, foi uma 

moral, uma ética e uma política, um modo de pensar, sentir, enamorar, combater, viajar, 

um modo de viver e de morrer. Isto significa que, foi um movimento que alterou toda a 

forma de vida e pensamento da época, desde a forma e se vestir até a maneira de se 

comportar, e claramente o ballet não fugiu à regra dessa nova estética. Pinto (2008), 

afirma que muitos coreógrafos se utilizavam desses ideais para produzir espetáculos que 

refletissem esses anseios.  

De acordo com Santos (2011), os espetáculos que caracterizaram o estilo 

romântico na dança vieram, “à procura das formas, linhas e proporções gregas, 

simplicidade e virtuosidade, longe dos sorrisos, grandes figurinos e muitas piruetas, e 

finalmente refinou as bravuras italianas. As mulheres passaram a se utilizar também de 

força muscular justamente para dar ilusão de leveza.” (SANTOS, 2011, p. 15). A 

mesma autora menciona que a valsa foi um movimento característico destas obras, ela 

afirma que esta, “despontou como sensação primeiro nos bailes e depois nos ballets e 

foi importante na transição do ballet para o século XIX como símbolo romântico. ” 

(SANTOS, 2011, p. 14)  

Outra característica importante para a criação cênica destes ballets foram os 

libretos, que eram uma espécie de pequeno livro onde continha a ficha técnica do 

espetáculo bem como a história que seria contada. Entendendo conforme afirmou Pinto 

(2008), que o período romântico foi um importante movimento literário, Santos (2011) 

coloca que a literatura romântica aproximou-se do ballet e isto fez com que poemas e 

histórias, inspirassem as criações dos bailados românticos. De acordo com a autora 

nomes como, Sir Walter Scott e E. T. A. Hoffmann, Victor Hugo e Charles Nodier, 

serviram como inspiração para os maitres do ballet. 

Para Pinto (2008), a associação dos Ballets à conto de fadas, foi reforçada 

neste período, pois os enredos tinham uma ênfase no sobrenatural, no mágico. Havia 

uma procura pela qualidade etérea da bailarina. Com isso, a autora ressalta que os 

jovens artistas da época defendiam sentimento e paixão e como consequência destas 

ideias, surgiram dois aspectos que fundamentaram as obras realizadas, que foram: 1) a 

atenção à natureza e 2) a preferência pelo irracional, ilógico e sobrenatural. Na busca 

por entender as características que fundamentaram as obras deste período, deparamo-
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nos com La Sylphide e Giselle que, de acordo com a literatura consultada, foram obras 

que marcaram o romantismo no ballet e, consequentemente, foram dois grandes legados 

do que é considerado repertório romântico do ballet clássico. 

Beaumont (1953), ao referenciar a obra La Sylphide, de Filippo Taglioni, 

afirma que esta ocupa uma posição ímpar da história do ballet, pois representou um 

marco para o que seria o movimento romântico, “que [...] em 1830, viu em La Sylphide, 

sua expressão coreográfica.” (BEAUMONT, 1953, p. 84) De acordo com o autor, nas 

palavras de Gautier, depois de La Sylphide, 

 

[...] a ópera foi entregue a gnomos, ondinas, salamandras, elfos, 

naiádes, Wilis e Peris - A toda aquela estranha e brilhosa população 

que tão maravilhosamente se presta as fantasias do maítre de ballet. 

Os 12 palácios de mármore e ouro dos Deuses olímpicos foram 

relegados a poeira dos depósitos de materiais, e o cenógrafo receber 

encomendas apenas de florestas românticas, vales iluminados pelo 

lindo Luar da Alemanha, reminiscências das encantadoras baladas de 

Heinrich Heine. Os maillots cor- de- rosa continuaram sempre Rosa, 

pois não pode haver coreografia sem maillots; apenas os coturnos 

gregos foram substituídos por sapatilhas de cetim.” (BEAUMONT, 

1953, p. 84) 

 

Beaumont (1953) afirma que, Marie Taglioni deu vida a La Sylphide, e fez 

com que o bailado se tornasse mais nobre e espiritualizado. Considera que a maneira de 

dançar e as atitudes características dos ballets do século XVIII, cederam lugar a uma 

busca do etéreo e de uma sublimação de mulher, a qual transformou a bailarina em 

espirito. 

Outra revolução marcada por La Sylphide é também com relação ao 

figurino. De acordo com Beaumont (1953), “as bailarinas do tempo do império usavam 

túnicas de cintura alta, e propositadamente transparentes para deixarem ver as formas 

do corpo.” (BEAUMONT, 1953, p. 85). O mesmo autor afirma que o desenhista do 

guarda-roupa deste bailado, criou um traje de musselina branca que sugeria a 

vaporosidade da Sylphide.  

 

Consistia esse vestido no corpete justo, que deixava nus os ombros e 

o pescoço, uma saia em forma de sino que chegava até o meio da 

perna, maillot rosa pálido e sapatos de cetim; os únicos enfeites eram 

uma fita azul claro na cintura, um par de minúsculas asas entre as 

omoplatas, um ramilhete no seio, pulseiras e um colar de pérolas, e 

uma guirlanda de convólvulos para prender o cabelo. (BEAUMONT, 

1953, p.85) 
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O autor constata que o bailado alcançou grande voga e foi constantemente 

montado e reencenado na maioria das capitais europeias, algumas vezes com a 

coreografia original, outras em novas versões compostas por outros maítres de ballet. 

Ainda considera que, muitas bailarinas da época tentaram o famoso papel, mas para ele 

nenhuma conseguiu apagar a memória de sua criadora. 

  

Figura 3. Imagem do ballet La Sylphide, remontagem New York city ballet, bailarinos 

Lauren Lovette e Anthony Huxley.6 

 

Após a estreia de La Sylphide, outro ballet que caracterizou o período 

romântico foi Giselle. Com coreografia de Jean Coralli, é “o balé de repertório mais 

significativo do movimento romântico do século XIX. Alcançou grande repercussão na 

história da dança, por conseguir retratar todo o contexto histórico daquele período.” 

(PINTO, 2008, p.54) O bailado tinha sua história baseada em três obsessões românticas, 

 

[...] a loucura, a valsa e um cristianismo idealizado no passado 

medieval. A primeira parte é numa vila germânica medieval e a 

protagonista termina se matando por conta da sua loucura depois de 

uma desilusão amorosa; na segunda parte, no mundo dos mortos, as 

almas parecendo noivas a recebem e juntas enlouquecem o homem 

que a fez se matar. (SANTOS, 2011, p.17) 

 

 Para Pinto (2008), uma das razões que fez Giselle uma obra prima foi o seu 

libreto que, segundo a autora, proporciona ao expectador um entendimento da história 

de acordo com o desenrolar das cenas. Para ela, “No decorrer da peça, é sugerida toda 

                                                
6  Imagem disponível em: <https://www.danceviewtimes.com/2015/05/into-the-woods.html> 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi10KC9w7jfAhXJDpAKHa21CMUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.danceviewtimes.com/2015/05/into-the-woods.html&psig=AOvVaw1_es5ihrJ9jyHnhuCeuOYr&ust=1545742926443388
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uma atmosfera poética que dispensa o público da leitura do libreto [...]” (PINTO, 2008, 

p.55). Isto é de fato significativo pois, de acordo com a autora, demonstra que a obra é 

revelada através da coreografia, ou seja puramente pelos movimentos.  No que concerne 

à composição coreográfica de Giselle, Beaumont (1953) afirma que, Jean Coralli, 

manteve características dramáticas e poéticas. O autor exemplifica isto com a cena da 

loucura e a morte de Giselle no primeiro ato afirmando que estas cenas são os principais 

episódios de angústia do bailado. Para ele a parte mais poética fica a cargo do segundo 

ato o qual, para o mesmo autor, contém conjuntos encantadores.  

 

Figura 4. Imagem do segundo ato do ballet Giselle, remontagem Dutch National 

Ballet, bailarinos Anna Tsygankova e Jozef Verga.7 

 

 

2.2.4 O bailado Russo e o Neoclassicismo   

 

  

e acordo com Araújo (2017), entre o final do século XIX início do 

século XX o declínio do Período Romântico na Europa recaiu sob o 

ballet francês.  O autor afirma, nas palavras de Agostini (2010), que neste período 

houve uma mudança de polo, agora o centro da dança não encontrava-se mais na França 

e sim na Rússia. “Paris, em meio à queda do Segundo Império de Napoleão, perdia o 

status de capital da dança, ao passo que a Rússia se edificava como um novo centro” 

(GINOT; MICHEL apud CAMARGO, 2016, p. 133).  

                                                
7 Figura disponível em: <https://www.operaballet.nl/en/ballet/2018-2019/show/giselle> 

D 
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É nesse contexto que Petipa, na posição de maître de ballet do Teatro 

Imperial Mariinsky, misturou o vocabulário coreográfico advindo da 

escola francesa às técnicas desenvolvidas pela escola italiana e 

inaugurou o academicismo, criando uma dança de alto apuro técnico e 

virtuosismo que preenchia as narrativas de contos de fadas de herança 

romântica.  (GINOT; MICHEL apud CAMARGO, 2016, p. 133) 

 

Os mesmos autores ressaltam ainda que Marius Petipa inaugura, sob este 

contexto de transformação, o academicismo Russo. Percebe-se que desde 1735, o 

governo do Czar investia altas verbas na escola de ballet do Teatro Mariinsky; Com 

isso, em maio de 1847, Petipa passa a integrar o Teatro Imperial Mariinsky e, a partir de 

1857, ano em que é nomeado maitre de ballet, lança-se à empreitada de remontar 

grandes obras românticas, como Giselle, que havia desaparecido do repertório do Balé 

Ópera de Paris.  

Beaumont (1953), afirma que Petipá exerceu uma notável influência sobre o 

estilo dos bailados clássicos da época, ressaltando que uma de suas principais 

contribuições está na inserção do elemento “puramente dançante do bailado” 

(BEAUMONT, 1953, p. 431). É possível perceber esta inserção não só nos conjuntos 

compostos, mas principalmente pela “introdução de solos destinados expressamente a 

aproveitar as aptidões particulares de seus principais artistas.” (p.431) 

Pelas palavras da Sra. Karsavina, Beaumont (1953) descreve as montagens 

clássicas de Petipa:  

 

[...] Marius Petipa, [...] possuía notável comando das massas no palco 

e por vezes a forma tomada por seus ballabiles demonstravam 

considerável imaginação. Todas as suas produções, entretanto 

baseavam-se na mesma fórmula. Um inevitável divertissement, levava 

seus bailados a uma feliz conclusão; ao passo que os seus heróis [...] 

se viam coroados numa apoteose final. [...] Seus bailados, que ainda 

agora não desapareceram do repertório do Teatro Mariinsky, eram 

sobrecarregados de marchas e cortejos que muitas vezes, sem 

qualquer espécie de justificação lógica, interrompia o seguimento de 

cenas de pantomima e as danças de bela composição.  (BEAUMONT, 

1953, p. 431 - 432) 

 

O mesmo autor ainda compara as habilidades de criação de Petipa à 

habilidades Napoleônicas, evidenciando que o maitre quase nunca se repetia e estava 

sempre fazendo surgir novas variações, pas de deux8, pas de trois9. Segundo Beaumont 

(1953), “por mais de cinquenta anos, dominou o bailado na Rússia, e durante este 

                                                
8 No ballet pas de deux é uma dança para duas pessoas, geralmente um homem e uma mulher.  
9 No ballet pas de trois é uma dança que acontece entre três pessoas. 
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período compôs 54 bailados novos [...] remodelou 17 obras antigas e forneceu danças 

para 35 óperas.” (BEAUMONT, 1953, p. 435). É o mesmo autor que nos aponta:  

 

Entre seus trabalhos mais conhecidos acham-se os seguintes: Le 

Marché des Innocents (1859); La Fille du Pharaon (1862); Floride 

(1866); Le Roi Candaule (1868); Don Quichotte (1869) Trilby 

(1870); Camargo (1872); La Bayadére (1875); Les Aventures de 

Pelée (1876); Roxana (1877) La Fille de Neige (1879); Mlada 

(1879); Zoraiya (1881); La Nuit et le Jour (1883); La Vestale (1888); 

O Talismã (1889); La Belle au Bois Dormant (1890); Le Lac des 

Cygnes- com L. I. Ivanov (1895); Ruses d’Amour (1900); Les Saisons 

(1900) e Les Millions d’ Arlequin (1900).”  (1953, p.435) 

 

Pensando ainda na ascensão do academicismo russo, Santos (2011) reflete 

sobre um determinado momento na história, a chamada invasão italiana. De acordo com 

a autora, este fato histórico surgiu de um movimento de diversos bailarinos que 

migraram para a Rússia, inclusive grandes nomes como Virginia Zuchi, Pierina 

Legnanie e Carlota Brianza. Segundo Santos, o ballet Russo deve grande parte da sua 

magnitude a queda da arte italiana, porém foi necessário que a corte russa elevasse a 

bravura e a virtuosidade da técnica adotada pela Itália. Como podemos perceber o 

responsável por esta transição foi o francês Marius Petipa, que dedicou parte da sua 

vida ao Ballet Imperial Russo.  

      Santos (2011), ainda afirma que Petipa viveu em uma espécie de 

“incubadora cultural”. Este conceito é adotado pela autora para se referenciar aos teatros 

russos, que na época buscavam estabelecer um padrão “euro-russo” de dança. A autora 

salienta que o maitre vivia nos teatros aprendendo tudo sobre o ballet do império russo, 

incluindo a burocracia, porém ela ressalta que Petipa cultivou seus laços com a França, 

pois seu irmão se tornou maitre da Ópera de Paris e o auxiliava na construção cênica 

das obras. 

 

Em 1862, A Filha do Faraó foi seu primeiro sucesso, com música de 

Pugni e libreto inspirado em Le Roman de la Momie, de Théophile 

Gautier. O ballet era bem romântico, ambientado no Egito, talvez 

estimulado pela criação do Canal de Suez. Contemplava tudo que os 

realistas mais odiavam no ballet, o maravilhoso e irreal, mas foi assim 

que Marius foi promovido a um dos mestres de ballet do Império.  

(SANTOS, 2011, p.31) 

 

Percebe-se que essa russificação foi de fato alcançada plenamente só após a 

ascensão de Alexander III em 1881. Conforme afirma Santos (2011), “Em 1882 

Alexander III iniciou grande reforma nos Teatros Imperiais, que monopolizavam e 
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cobravam enorme porcentagem da arrecadação de teatros privados.” (SANTOS, 2011, 

p.32). A autora ainda afirma que para fortalecer a autocracia da russia, o czar, implantou 

uma série de reformas que não condiziam com um gesto liberal mas sim, um gesto 

conservativo e nacionalista; “As consequências para o ballet foram o aumento de 

salários e dos ingressos nos Teatros Imperiais e a explosão dos teatros de subúrbio, 

acentuando as diferenças entre alta e baixa cultura.” (SANTOS, 2011, p.32)  

Com isso os artistas da invasão italiana, acharam espaço nos teatros do 

subúrbio, e atraíram um grande público fiel e entusiasmado. Santos (2011) também nos 

revela que: 

 

Os espetáculos ficaram conhecidos como ballets-féeries e os críticos 

se dividiam entre os que diziam ser uma boa oportunidade de fugir 

dos ballets de corte em busca de algo mais moderno e acessível e os 

que estavam horrorizados e reclamavam de decadência e da 

democratização do oeste que estava invadindo o sistema russo, com 

um “ballet de circo” com flexibilidade e gestos rígidos, como 

verdadeiras máquinas.  (2011, p.32)  

 

De acordo com a autora é neste momento de confusão que nasce o primeiro 

espetáculo, puramente russo, A Bela Adormecida. Conforme afirma Beaumont (1953, 

p. 524). Este espetáculo foi levado pela primeira vez no Teatro Mariinsky de São 

Petesburgo, em uma temporada de 3 a 15 de Janeiro de 1890. O autor acrescenta que o 

tema é baseado na história de Perrault e a última cena é dedicada à tradicional série de 

danças características. O autor ressalta que o apresso dos russos por este espetáculo se 

deu de forma gradativa, porém salienta que não existe, com exceção de O lago dos 

cisnes, outro bailado que os frequentadores dos teatros russos tivessem tido tanto apreço 

e estima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

41 

 

Figura 5. Imagem Grand pas de deux do ballet A Bela Adormecida, remontagem The 

Australian Ballet, bailarinos Christine Walsh e David Ashmole.10 

 

Para complementar esta afirmação o autor ainda traz à tona as palavras do 

compositor Stravinksy, quando escreve ao coreógrafo e dono da companhia dos Ballets 

Russos, Sergei Diaghlev: “Dá-me grande prazer saber que você vai encenar aquela obra 

prima que é La Belle au Bois Dormant” (BEAUMONT, 1953, p. 525) O autor afirma 

que estava presente em diversos ensaios da remontagem de A Bela Adormecida, na 

companhia de Diaghlev, e relembra que: “Era uma revelação testemunhar os sorrisos, as 

gargalhadas, a absoluta atenção de Bakst, Diaghlev, Stravisky e seus companheiros, à 

medida em que, dia a dia, o trabalho se aproximava um pouco mais da perfeição.” 

(BEAUMONT, 1953, p. 526). Com isso, podemos entender a formação do 

academicismo Russo, evidenciando a figura de Marius Petipa, que consolidou a 

formação do estilo russo de dançar ballet clássico e um rol de obras de dança que são 

compreendidas como sendo do repertório acadêmico russo. 

Santos (2011) afirma que com o Czarismo em queda na Rússia, o grande 

ballet que se tornou símbolo da cultura russa não teve um sucessor à altura de Petipa, 

que desse continuidade à linguagem que estava sendo desenvolvida. Naquela época, 

pode-se perceber que a base principal para a criação de ballets russos era o romantismo 

desenvolvido na França. Podemos perceber isto através da composição de O Lago dos 

Cisnes, conforme afirma Santos (2011), o espetáculo em si não era um ballet-féerie11, 

                                                
10 Imagem disponível em: <https://australianballet.com.au/behind-ballet/our-5-favourite-grand-pas-de-

deux> 
11 Ballet no qual o maravilhoso ocupa um lugar primordial, sua tradução literal é Balé-Fada, um exemplo 

desses ballets é: O Quebra Nozes. Informações disponíveis nos sites á seguir: < 
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“era uma típica tragédia romântica e foi um belo ponto final para o Romantismo no 

Ballet, que começou com La Sylphide e Gisèlle.” Após a criação deste o interesse por 

ballet em São Petersburgo diminuiu consideravelmente, e ficou mais intenso em 

Moscou. 

     Com isso surgiu uma nova geração de bailarinos, e maitres, nomes que 

ficaram mundialmente conhecidos como Alexander Gorsky, Agripina Vaganova, 

Mikhail Fokine, Anna Pavlova, Tamara Karsavina e Vaslav Nijinsky. A partir deste 

momento na história os grandes nomes da dança clássica ocidental seriam russos, porém 

“Tudo que havia tornado o ballet importante desde Pedro, o Grande, estava para 

sucumbir num violento fim. [...] O ballet teria uma chance de permanência, mas à custa 

do desafiador novo século. (SANTOS, 2011, p. 37)  

       Em meio as repressões sofridas com a decadência da autocracia russa, o 

czar pressionou artistas para que assinassem um documento em que declaravam 

lealdade ao governo. Sergei Legat, que na época de Petipa era um dos principais solistas 

do Ballet Imperial, assinou, porém segundo Santos (2011), considerando-se um traidor 

da arte suicidou-se, marcando uma quebra do vínculo do ballet com o czarismo.  

 

Logo depois, Fokine criou um solo para Pavlova, A Morte do 

Cisne. Era pequeno, mas traduzia as crenças artísticas que 

emergiam nesse novo século. Ele buscou se distanciar da rigidez 

do ballet clássico e Pavlova flutuava pelo palco com movimentos 

que pareciam improvisados e surpreendentemente simples, sem 

passos de bravura italiana. A força da dança está na qualidade de 

expressividade nos movimentos ao mostrar a vida se esvaindo, 

quando energia e espíritos eram drenados da bela criatura. Era uma 

dança, não fazia parte de um ballet, de uma história, apesar de ter 

sido inspirado em O Lago dos Cisnes. Era uma representação pura 

da morte e parecia com a liberdade de Isadora Duncan. Enquanto 

Pavlova se enfraquecia, se entregava e se arqueava num suave 

movimento ao chão, o antigo ballet parecia morrer junto com ela. 

Fokine e Pavlova abriram espaço para um estilo de dança livre, 

intenso e imediato. (SANTOS, 2011, p.39) 

 

       De acordo com os Bourcier (2006), em 1909, Serge Diaghilev (1872-

1929) cria, juntamente com bailarinos de São Petersburgo, a companhia dos Balés 

Russos. Foi através de sua companhia que Diaghlev encabeçou, na dança, o movimento 

que mais tarde se chamaria neoclassicismo, mesmo sem esta intenção. Afirma-se isto 

diante das características coreográficas que as obras desta companhia apontam, a 

                                                                                                                                          
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ballet-féerie_ballets-féeries/7697> < 
http://www.lamusiqueclassique.com/tag/ballet-feerie/> 
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exemplo de parcerias com artistas e compositores musicais da vanguarda da época na 

produção de cenários por Léon Bakst (1866-1924) e composição musical que revela o 

ainda desconhecido Igor Stravinsky (1982- 1981). Além disso "ao contrário do costume 

segundo o qual um único balé ocupava todo o espetáculo, Diaghlev obrigado pela 

necessidade, apresentava uma série de balés curtos. Á partir daquele momento 

conservará esta inovação […]." (BOURCIER, 2006, p. 226). 

Além de Diaghlev e do próprio Nijinsky outros nomes se destacaram como 

coreógrafos nos Balés Russos dentre eles Léonide Massine, Michel Fokine, Nijinska, 

Serge Lifar e George Balanchine. 

 

2.3 Criar, Remontar e Adaptar: Tecendo relações entre processo criativo e direitos 

autorais 

 

“O processo criativo, por analogia, é como uma pedra bruta, que se 

vai trabalhando, esculpindo, e polindo, até atingir a forma final. A mais bela de 

todas as formas.” 

Luis Moreira Pinto, Fevereiro de 2015 

 

 

 

ara a construção deste estudo, sentimos a necessidade de 

abordar questões, referentes aos processos de criação em arte, 

e mais especificamente na dança. Porém, conforme já foi anunciado, este trabalho busca 

aprofundar questões referentes aos processos de adaptação de obras tradicionais de 

ballet, evidenciando possibilidades criativas no caminho percorrido à remontagem. 

Portanto este capítulo busca articular as referências consultadas, que lidam com 

processos de criação em arte, juntamente com obras que fazem menção à autoria, assim 

buscando relações com prática de remontar e adaptar um ballet de repertório no âmbito 

do ballet amador. 

       Conforme afirma a literatura consultada (MAHEIRE, 2003; LOBO e 

NAVAS, 2008; FALBUSH, 1990; SALLES, 1998;), os processos de criação em dança 

são repletos de subjetividade. Acreditamos que todo artista que se permite mergulhar na 

abstração de suas ideias, evidência em suas criações um aprofundamento maior na 

relação com o conhecimento de si e da sua obra. Isto se dá em função da união entre a 

P 
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subjetividade que permeia os processos criativos e a dependência do domínio técnico 

que é primordial para um trabalho amadurecido. 

 

[...] o processo de criação é uma articulação temporal realizada pela 

subjetividade, numa postura afetiva, como negação da objetividade, 

com vista a transformar esta objetividade numa nova objetividade, 

deixando nela a marca da subjetividade. (MAHEIRIE, 2003, p.152) 

 

Sabe-se que não existe um método perfeito para criação. O que é possível 

indicar é que toda a obra artística envolve subjetividade. Cada artista é protagonista do 

seu processo e, neste, evidencia seus pensamentos, sentimentos e opiniões. Lobo e 

Navas (2008), afirmam que a dança se transforma em arte do movimento, composição 

coreográfica, obra de arte, quando em algum momento o autor traça relações entre o 

tempo e o espaço, considerando, para criar, o contexto como um todo. Portanto o 

processo criativo em dança está inteiramente conectado ao contexto, ao tempo e ao 

espaço.  

De acordo com Maheire (2003), “A imaginação, consciência afetiva de um 

objeto em imagem, se constitui pela degradação, ou seja, pela transformação de um 

saber já incorporado, isto é, subjetivado pelo sujeito ao longo da sua história,” 

(MAHEIRE, 2003, p. 150). Para ela, este processo inicia na objetificação de algo 

presente em um contexto e, ao perceber este objeto, o sujeito criador realiza uma síntese 

pessoal a partir dos significados que encontra no mesmo; então opera a transformação 

desses saberes incorporados no processo de criação. Ao escrever sobre criação no 

campo da dança Fahlbush (1990) afirma que, “Quanto mais se experimentar ou 

explorar, mais facilmente se conseguirá encontrar. [...] fazer uma dança é como escrever 

uma composição: primeiro achar o que dizer, então dizê-lo tão bem quanto possa.” 

(1990, p. 121) 

Maheire (2003) coloca que a mediação da afetividade torna este processo 

possível, pois é a postura relacional que garante a percepção, a imaginação, uma 

reflexão espontânea. Ao transpor estas reflexões para o campo da prática de 

remontagens e adaptações de ballets de repertório, percebemos que o lugar desta 

“mediação da afetividade”, desta “reflexão espontânea” citada por Maheire, pode estar 

ligada às adaptações feitas para determinada pessoa ou contexto em determinada obra. 

Ou seja, é neste momento que vislumbramos o lugar da criatividade do 

remontador/maitre, o qual também se utilizará da sua história em relação à obra 
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escolhida e ao contexto que está sendo remontada para concretizar as devidas 

adaptações.  

A linguagem desenvolvida em qualquer trabalho artístico, no caso em dança, 

seja uma montagem, remontagem, releitura, etc, assimila a realidade vivenciada pelo 

autor, e unifica a imaginação com o contexto real em que se vive o processo. Vygotsky 

apud Maheire (2003), aponta que a imaginação é parte fundamental para o processo de 

criação, e para que o artista concretize sua imaginação, 

 

[...] extrairmos da realidade os elementos que compõem a imaginação. 

Estes elementos, que estão presentes na imaginação, são modificações 

das combinações dos elementos já presentes na realidade. Por isso, 

quanto mais ricas forem as experiências da história de um sujeito, 

maior o material que terá ao seu dispor para compor novas imagens, 

estruturando diversas fantasias. (MAHEIRE, 2003, p.151) 

 

Neste sentido podemos inferir, então, que as adaptações feitas em um ballet 

de repertório também partem do campo das ideias, e a obra em si somente estará 

completa quando os elementos da realidade se agruparem aos elementos presentes na 

imaginação do remontador/maitre juntamente às referências que caracterizam e que 

tornam possível reconhecer a obra remontada. Percebemos também que a imaginação e 

afetividade também estão em relação com o intérprete ou bailarino que estará atuando 

na obra remontada. Pelas palavras de Moal (1999) apud Moreira,  

 

[...] quando confrontado com os grandes bailados clássicos de 

repertório, o bailarino (ou o jovem bailarino) deve procurar a verdade 

do gesto fundador e combiná-lo com os seus próprios valores. Não se 

pretende, de forma alguma, que o bailarino se anule, mas que respeite 

e incorpore todo o ambiente e as intenções expressas em cada 

movimento para que, através da sua técnica, expressividade e 

interpretação, dê vida àquele personagem.  (2014, p. 18) 

 

Ou seja, o processo de adaptação também cria um espaço para que os sujeitos 

envolvidos, sejam professores, coreógrafos, bailarinos, espectadores etc., se coloquem e 

se reinventem, sem, contudo, descaracterizar a obra que está sendo referenciada naquele 

momento.  Levando em conta que, pela arte, é possível expressar o que muitas vezes 

não se consegue traduzir em palavras, ressalta-se aqui o papel provocativo que a mesma 

exerce sobre o espectador e sobre o artista envolvido no processo. A obra de arte é o 

caminho do autor para chegar ao sensível de quem a frui.  Ressalta-se que cada pessoa 

possuí um tipo de vivência, ou seja, são experiências, pensamentos e opiniões 
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diferentes, portanto é natural que cada um faça uma leitura diferente da mesma obra e 

até do mesmo processo. Maheire, afirma que: 

 

[...] o produto da criação, seja ela cotidiana, científica, técnica ou 

artística, sempre dialetiza a relação objetividade/subjetividade na 

medida em que possibilita aos sujeitos produzirem constantemente 

novas significações, construindo, desconstruindo e reconstruindo 

sentidos singulares e coletivos em contextos concretos. (2003, p. 153) 

 

Salles (1998) ao defender esta ideia, traz Sabato (1983) e este afirma que, os 

leitores muitas vezes se entregam com entusiasmo à magia e à fantasia do poeta. Ainda 

coloca que sem essas reações não seria possível a criação da obra de arte. Podemos 

observar isto já na relação com a história da dança, desde os ballets de corte, até a 

contemporaneidade. Para os maitres/coreógrafos, a relação que a obra estabelecerá com 

o contexto e, consequentemente com o espectador, já influencia no processo de criação. 

A exemplo disso temos o ballet do período pré romântico Lá Fille mal Gardeé: Para 

Botafogo e Braga, 

 

Este balé foi desenvolvido em uma Paris que vivia um momento 

triunfal da burguesia e dos ideais da revolução francesa. [...] 

encontrou eco nas forças histórico-sociais, o que, em resumo 

caracteriza uma obra de arte. Sua importância está na revelação da 

queda de paradigmas, que provocou uma ação de mudanças de 

conceitos, onde a burguesia em ascensão assiste a uma obra 

impecável sobre uma história de amor entre duas pessoas de classes 

sociais distintas. (BOTAFOGO E BRAGA, apud PINTO, 2008, p.43) 

 

     Portanto, percebemos que o espectador e contexto social são elementos 

importantes nos processos de criação em dança. Conforme altera-se o contexto 

histórico, mudam os espectadores, os artistas, os ideais, consequentemente 

transformam-se às obras de arte. 

   De acordo com Maheire (2003), a arte da criação, objetiva a subjetividade 

singular presente em um determinado contexto. Deste ângulo, o produto da criação 

precisa ser compreendido como um resultado em processo, onde o autor expõe sua 

humanidade em favor do que cria. Assim vemos o quanto a arte é resultado de um 

processo humano subjetivo. Mas o que torna este processo interessante é 

questionarmos: como concretiza-se algo abstrato? Para Maheire,  

        

Este processo tem início na percepção que temos dos objetos reais, 

para depois podermos dissociar e recompor os elementos desta 

realidade, em forma de fantasia. Em seguida, agrupamos os elementos 
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modificados e estabelecemos uma síntese entre eles e os elementos 

agrupados do contexto real. Quando a imaginação se objetiva no 

mundo real, quando cristalizamos nossa “imagem” no contexto social 

e produzimos algo, daí estamos criando o novo. (2003, p. 152) 

 

      A autora cita o exemplo do processo criativo do músico. Ela afirma que 

este precisa ser compreendido como um produto histórico-social, inserido no 

tempo/espaço no qual se dá, a partir das condições objetivas do contexto, sempre 

mediado por um processo subjetivo. Portanto pode-se afirmar que a criação em arte 

sempre se dá em uma relação autor, obra e contexto, reafirmando a subjetividade 

inteiramente presente no resultado do processo criativo. Sabemos que existem inúmeras 

versões de uma mesma obra de ballet de repertório. Neste sentido podemos perceber 

que a subjetividade em um processo de remontagem não é excluída. Ao contrário, a 

cada versão montada, por mais que busque aproximar-se daquela que se tem por 

“original”, o contexto como um todo impõe modificações as quais partem das ideias e 

vivências de cada coreógrafo/remontador. A exemplo disso Camargo (2016) mostra 

que, 

 

Com pequenas modificações, O lago dos cisnes foi (e continua sendo) 

reencenado inúmeras vezes por companhias de repertório mundo 

afora, adaptando corpos a uma estética demarcada pelo academicismo 

russo. Entretanto, a recorrência de uma obra de dança, bem como de 

sua temática e corporeidade intrínsecas, não as torna imunes às 

variações que o tempo e os sujeitos lhes impõem. Mesmo numa 

reencenação em que a reprodução dos movimentos e dos atos 

pretende ser fiel às formas anteriores, ditas “originais”, há um 

processo de tradução inevitável, tributário das diferenças entre os 

sujeitos que dançam essa “mesma” dança. (p.133 á p.134) 

 

  Segundo, Britto (2011) a ocorrência simultânea e contínua de relações de 

diferentes naturezas e escalas de tempo é parte fundamental do fenômeno chamado 

processo, portanto não há como identificar seu começo ou seu fim visto que não 

descrevem trajetórias de um ponto a outro. Também não se pode identificar 

precisamente quais os elementos que estão envolvidos num processo, pois em sua 

natureza relacional e contínua estão imbricadas modificações mútuas, irreversíveis e 

ininterruptas. Estas relações presentes em processos de criação estão envolvidas no 

“resultado”. 

    A própria obra artística se transforma na medida em que é apresentada. O 

processo de criação não tem um fim e é constituído por ciclos de transformação 

incitados pela relação autor, obra e contexto, portanto “[...] para compreender como 
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alguma coisa permanece no tempo [...] é preciso entender o sentido de continuidade 

associado aos processos e não às configurações resultantes deles. ” (BRITTO, 2011, p. 

188). Para a mesma autora, não há como preservar alguma coisa excluindo suas lógicas 

organizativas pois, para ela o que permanece não é o objeto e sim a forma como este se 

configura no mundo. Segundo Mannis,  

 

O processo criativo é constituído de ciclos de processos cognitivos de 

percepção, análise e síntese, que operam na consciência, mas com 

influência do subconsciente e do inconsciente, nos quais a volição tem 

papel determinante quando está em jogo uma tomada de decisão. 

(2014, p. 212 à 213) 

 

     Diversas vezes o coreógrafo se vê em uma situação de escolha, pois o 

material acumulado durante o processo de criação nem sempre é totalmente utilizado. 

Portanto é crucial que o autor esteja ciente que escolher também é parte do processo, e 

uma tomada de decisão é inevitável pois, conforme afirmam Marques e Xavier (2013), 

diminuir a coreografia a uma única definição é não compreender que é necessário 

reconsiderar anteriores concessões da sua própria definição. Para isso é fundamental 

adotar uma perspectiva de reformular o que já existe, recriar e reinventar novos modos 

para operar no decorrer dos processos criativos.  

    Isto é fator que permeia a criação em dança pois é a partir dos 

conhecimentos que passam pelo corpo que se compreende o mundo e são as escolhas 

que se faz a partir destas informações que definem o caráter do fazer artístico de cada 

um e consequentemente dos trabalhos apresentados. Neste sentido acredita-se que, 

 

[...] diretores e/ou coreógrafos precisam acumular experiências não 

somente em processos criativo, mas também explorar e 

incrementar o repertório de movimentos e aprender a reconhecer e 

aplicar conceitos básicos para compor em dança tais como ABA, 

canon, ritmos básicos, literal e abstrato, simetria e assimetria, tema 

e motivo dentre outros. (BLOM e CHAPLIN, apud, VIEIRA, 

2012, p. 6) 

 

      Estes conceitos básicos compõem parte do processo de criação em dança 

e, a partir deles, surgem possibilidades de escolhas e sínteses. Britto (2011) conceitua 

composição dramatúrgica em dança afirmando que esta é um meio de manipular 

sínteses, e fundamentado nelas, configurar estruturas de ação. A autora ainda reitera que 

estas ações promovem no espectador diferentes experiências perceptivas, assim 

propondo novos significados e sentidos para seu próprio cotidiano.  
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     Após construir as considerações apresentadas até aqui, que ao longo do 

desenvolvimento deste estudo foram surgindo como necessárias para lidar com nossas 

inquietações sobre ballets de repertório e autoria, é possível perceber que mesmo nos 

trabalhos de remontagens de obras de dança, aqui mais especificamente relativas às 

obras do repertório tradicional do ballet clássico (romântico e da escola russa), vão 

acontecer momentos de adaptação da obra ao novo contexto e aos novos artistas que a 

dançarão, situação em que a subjetividade do maitre/coreógrafo desenvolve, mesmo que 

minimamente, processos criativos que atualizam a obra. Ao mesmo tempo, faz manter 

as características dominantes que permitem sua identificação como obra relativa a um 

determinado repertório já consagrado. 

     Diante disso, e para tocar finalmente no tema da autoria, perguntamos: 

será que podemos falar em autoria nos processos de adaptação e remontagens de ballets 

de repertório? Se sim, em que medida ou de que forma? Para avançar neste ponto 

recorremos, inicialmente, a definições presentes em dicionários, de acordo com o 

dicionário Sacconi (2008), o termo autoria está relacionado à qualidade ou condição de 

autor e ainda utiliza o exemplo: “Esta música é de autoria de Ari Barroso” (SACCONI, 

2008, p. 70). Rabaiolli e Brisolara (2015) reforçam que as questões que envolvem a 

autoria vêm sendo discutidas ao longo do tempo, porém encontram-se sempre em um 

terreno movediço.  

 
Os teóricos que se debruçam sobre o tema não chegam a um consenso 

quanto à sua definição. Essa falta de consenso, entretanto, não é 

necessariamente ruim, pois assim como somos sujeitos incompletos, 

cuja falta nos constitui, também a autoria, construída social e 

historicamente, é um processo concebido a partir de várias 

perspectivas. (RABAIOLLI E BRISOLARA, 2015, p. 01)  

 

Neste sentido também recorremos ao dicionário para compreender o conceito 

de autor. Para Sacconi (2008) autor é aquele que escreve ou publica, livro, história, 

artigo, ou qualquer obra literária ou científica.  

No entanto sabe-se que a condição de autor está atrelada à mais questões do 

que obras literárias. Abrange também campos de criação artística. Esta qualidade ou 

condição envolve, portanto, processos criativos, consequentemente, subjetividade, 

objetividade, contexto, história, etc. Rabaiolli e Brisolara (2015), ao compreenderem as 

colocações de Galli (2010) referentemente à produção no âmbito do texto escrito, 

defendem a ideia de que não se pode falar de escrita sem falar de linguagem, de 

subjetividade, de heterogeneidade, de identidade e de sujeito. Portanto, “o processo de 
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escrita se configura como um trabalho de incertezas, de conflitos, de tensões, que tende 

a se abrir, deslizar, (des)locar, num movimento de (re)construção das muitas vozes e 

dos muitos sentidos.” (GALLI apud RABAIOLLI e BRISOLARA, 2015, p. 06)  

Percebemos que o autor em todo o tempo está atrelado ao seu discurso, e isto 

depende fundamentalmente das condições encontradas por ele em processo de criação. 

Neste sentido ao citar as palavras de Fortunato (2003), Soares (2007), evidencia que na 

medida em que se altera o material do discurso, crescem as possibilidades de autoria, ou 

seja, 

Produzir uma obra sob a materialidade de um livro, ou de um quadro ou de 

uma peça musical, certamente supõem procedimentos de autoria distintos, 

que levem em conta as possibilidades materiais de composição. Do mesmo 

modo, produzir um discurso para ser reproduzido em um livro em formato 

de rolo, como faziam os antigos, ou no formato do códice, supõe diferentes 

procedimentos no que diz respeito às condições materiais de produção do 

discurso. (FORTUNATO apud SOARES, 2007, p. 25). 

 

 

Conforme discutido anteriormente, nem todos os teóricos que discutem questões 

relativas à autoria encontram um consenso em todos os aspectos que envolvem o tema, 

contudo de acordo com Côco (2003), “Todos consideram a subjetividade na possibilidade da 

autoria ao destacarem a inventividade, a criatividade e o estabelecimento de sentidos e ao 

conceberem o homem como um ser expressivo e produtor de objetos culturais. (2003, p. 212) 

Neste sentido percebemos a relação do autor de uma obra na construção de sentidos e 

significados para a obra. Para Orlandi apud Rabaiolli e Brisolara (2015), esta problemática 

tem a ver com a com a maneira como se concebe a autoria. Para ele, o autor em processo 

criativo é o sujeito responsável pelo sentido do que diz, ou seja, é responsável pela 

formulação daquilo que faz ou não sentido para o leitor. Portanto, segundo o mesmo autor, o 

que caracteriza a autoria é o modo como quem cria o faz, às estratégias que encontra para 

alcançar a produção de significados para sua obra. É o como o autor no decorrer da criação 

transpõe para o produto aquilo que para ele necessariamente faz sentido.   

Para Rabaiolli e Brisolara (2015), o texto é um tecido de citações, e a autoria está 

além das mãos que o criou. Para compreender esta afirmação as autoras trazem Bakhtin 

(2011). Este afirma que, “o artista nada tem a dizer sobre o processo de sua criação, todo 

situado no produto criado, restando a ele apenas nos indicar a sua obra; e é de fato, só aí que 

iremos procurá-lo”. (BAKHTIN apud RABAIOLLI E BRISOLARA, 2015, p. 04).  O mesmo 

ainda afirma que o autor é uma personagem moderna, isto é, um escritor, e em um texto 
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quem fala não é o autor, e sim a linguagem. Portanto entendemos que, historicamente, nem 

sempre o autor teve um papel decisivo para quem frui a obra, dados e momentos históricos 

influenciaram neste processo de prestígio. Soares (2007) percebe que, Michel Foucault12 

ressalta a influência dos momentos históricos sobre as percepções que se tem de autor e 

autoria em diferentes épocas pois, para Foucault nem sempre estes conceitos afetaram a 

compreensão dos discursos ao longo da história. 

 

Houve um período em que os textos que hoje em dia chamamos de literários 

eram aceitos e valorizados sem a identificação do autor. O atributo 

importante para a legitimação desses manuscritos era a sua antiguidade. Já 

os textos científicos da Idade Média que tratavam de astronomia, geografia, 

medicina e ciências naturais só eram aceitos como verdadeiros se 

contivessem o nome do autor. O processo inverso passou a ocorrer entre os 

séculos XVII e XVIII, quando esses mesmos textos científicos eram aceitos 

por si mesmos, no anonimato de uma verdade estabelecida ou passível de 

demonstração. Enquanto que por sua vez, os discursos literários eram 

reconhecidos a partir da “assinatura” do autor. (SOARES, 2007, p.27)  

 

A exemplo disso temos também, na Renascença (entre os séculos XIV e XVI), um 

momento extremamente propício para o reconhecimento das condições de autoria. De acordo 

com Soares (2007), “Nessa época desenvolveram-se diversos programas culturais e 

movimentos baseados no humanismo e, consequentemente, na valorização do indivíduo nas 

produções artísticas e intelectuais em geral.” (SOARES, 2007, p. 26) A mesma autora, 

reforça ao citar Woodmanse (1984), a colocação de que a concepção de autor é relativamente 

recente. Segundo ela, as crescentes reivindicações dos direitos dos autores sobre o produto do 

seu trabalho, culminaram na promulgação, em 1710, na Inglaterra, do primeiro ato de 

copyright do mundo, The Statute of Anne.  

 

Alguns anos mais tarde, em 1793, oficializou-se na França a lei que 

regulava os direitos de reprodução e reconhecia os direitos de propriedade 

dos autores de escritos de todos os gêneros, compositores de música, 

pintores e desenhistas. Nesse meio tempo, em 1790 nos Estados Unidos, foi 

instituída na maioria dos estados americanos a primeira lei de copyright. 

(SOARES, 2007, p.28 á p.29) 

 

                                                

12 Michel Foucault (1926-1984) foi um filósofo francês contemporâneo que se dedicou à reflexão entre poder e 

conhecimento. Crítico, Foucault foi um ativista que se envolveu em campanhas contra o racismo e pela reforma 

do sistema penitenciário.Estudou vários problemas sociais. Dentre eles, o sistema penitenciário, a instituição 

escolar, a psiquiatria e a psicanálise praticadas de forma tradicional e a sexualidade. Informação disponível em: 

<https://www.todamateria.com.br/michel-foucault/> 
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Rabaiolli e Brisolara (2015) afirmam que no final do século XVIII e início do 

século XIX, foi criado um regime de propriedade dos textos, o qual estabelecia regras sobre 

os direitos do autor e sobre os direitos de reprodução das obras. Segundo elas Foucault 

(2011) indica que, controlar a prática de reprodução das obras e impedir a apropriação por 

terceiros da propriedade intelectual de um determinado autor, era o objetivo deste regime, e 

isto é perceptível até hoje com a criação e manutenção da Lei dos Direitos Autorais.  

Diante destes pressupostos, encontrados nas pesquisas, buscamos um breve 

olhar à Lei de nº 9.610, de 1998, a qual regulamenta, no Brasil, o uso dos direitos 

autorais. Buscamos no livro de Plínio Cabral13 (1998), A nova lei dos direitos autorais 

comentários, um suporte para compreender o conceito de domínio público, visto que há 

indicações empíricas, dentro dos contextos de práticas de produção e reflexão sobre 

ballets do repertório clássico (Séculos XVIII e XIX), de que tais obras são consideradas 

de domínio público e de que, por isso, podem ser remontadas sem necessidade de 

qualquer tipo de protocolos. Nesta obra o autor destrincha a lei apresentando definições 

e compreensões acerca do disposto seus parágrafos e artigos normatizam.  Para o autor,  

 

O domínio público pressupõe a livre utilização da obra. Mas ela não é 

res derelicta, coisa abandonada para ser utilizada de qualquer forma. 

Ao contrário, a obra em domínio público é res omnium, que pertence 

a toda a sociedade. E o Estado é – ou deveria sê-lo – o guardião 

daquilo que é um bem comum. Por isso mesmo a lei atual repete a 

anterior quando diz que "compete ao Estado a defesa da integridade e 

autoria da obra caída em domínio público." (CABRAL, 1998, p. 46) 

 

Segundo Cabral pertencem ao domínio público obras que tenham excedido o 

prazo dos direitos patrimoniais do autor, no caso do Brasil, “Os direitos patrimoniais do 

autor perduram por setenta anos contados de 1° de janeiro do ano subsequente ao de seu 

falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil.” (CABRAL, 1998, p. 61). Além 

disso, obras de autores falecidos que não tenham deixado sucessores; e as de autor 

desconhecido, também pertencem ao domínio público. Acreditamos que a importância 

deste pequeno olhar para o conceito de domínio público, reside no momento em que 

realizamos uma busca por referências que demonstrassem quando e como a associação 

do termo foi feita aos ballets de repertório. Contudo, os resultados mostraram apenas 

notícias ou blogs que somente associam nos seus textos o sentido de domínio público ao 

repertório tradicional anterior ao século XX, sem argumentar o porquê desta nomeação. 

                                                
13 Contista, cronista, novelista, romancista, diplomado em direito(1970) e jornalismo(1965), 

advogado, membro da UBE. disponivel em: <https://www.literaturabrasileira.ufsc.br/autores/?id=280> 
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Com isso retomo aqui a ideia de que versões diferentes de cada ballet são 

dançadas nas diferentes companhias e é isso que mais tem sido levando em conta hoje 

em dia, ou seja, quando um ballet é remontado ele é identificado como sendo aquela 

obra “X” do repertório clássico, mas a identificação da sua versão, do nome do 

coreógrafo, remontador e do ano e o local da remontagem tem sido um dado 

significante. Percebemos isso através de alguns sites de companhias e escolas como 

SPCD - São Paulo Companhia de Dança e Escola Bolshoi no Brasil, que identificam 

em seus programas de turnês, e até em suas catalogações de remontagens, 

primeiramente o coreógrafo do ballet, mas em seguida o nome do 

remontador/coreógrafo.  A exemplo disso temos o programa disponível no site da 

SPCD, quando anuncia a apresentação de “O Lago dos Cisnes” (2018), de Mario 

Galizzi, a partir do original de 1895 de Lev Ivanov (1834-1901) e Marius Petipa (1818-

1910).”14. Também percebemos essa valorização do remontador na Escola do Teatro 

Bolshoi no Brasil quando enuncia que “O romantismo do balé ‘Giselle’, nobre 

representante do Movimento Romântico na dança, teve sua estreia em março de 2010 na 

Escola Bolshoi. O espetáculo tem versão coreográfica de Vladimir Vasiliev.”15  

Entendendo que as adaptações feitas em um ballet de repertório constituem-

se também do campo das ideias, e não apenas daquilo que já é concreto e palpável e 

que, sem descaracterizar a obra referência daquele momento, o processo de adaptação 

também possibilita um espaço para que os sujeitos se coloquem e se reinventem, 

percebemos que a valorização de informações detalhadas da remontagem, relacionando 

às questões de adaptação já discutidas, parecem ser uma forma de reconhecimento da 

existência de breves momentos de processos de criação e da existência de exercício de 

autoria nas remontagens. 

Vale ressaltar ainda que a preocupação com relação a direitos autorais, na 

dança, se torna mais relevante a partir das produções do século XX. Segundo o 

documentário Balé Russo (2005), após a morte de Diaghlev em 1929, o futuro dos 

bailarinos da época parecia pouco promissor pois, segundo as notícias que se 

espalharam na época, morria junto com Diaghlev os ideais propostos por ele na 

companhia dos Ballets Russes. Ainda de acordo com o documentário mencionado, em 

meados de 1931, o coronel Russo, Wassily de Basil (1888-1951) e o diretor do ballet da 

ópera de Monte Carlo Rene Blum (1878-1942), fundaram a companhia Ballets Russes 

                                                
14 Informação disponível em: <http://www.spcd.com.br/> 
15 Informação disponível em: <http://www.escolabolshoi.com.br/apresentacoes> 
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de Monte Carlo, com o intuito de “ressucitar” a proposta de Diaghlev. De Basil e Rene 

Blum, reuniram diversos artistas que contribuíram com a Companhia Ballets Russos de 

Diaghlev, tais como George Balanchine, Michael Fokine, Vaslav Nijinsky, Bronislava 

Nijinska e Leonide Massine, George Balanchine assumiu, durante o primeiro ano da 

companhia Ballets Russos de Monte Carlo, o cargo de maitre. Porém, logo no primeiro 

ano já era perceptível divergências e concorrências entre os trabalhos dos coreógrafos. 

De acordo com o documentário (2005), em 1932, De Basil e Blum, decidem despedir 

George Balanchine devido ao sucesso das obras de Leonide Massine.  Assim, naquele 

mesmo ano, Massine assume integralmente a direção artística da cia. O documentário 

mostra que, nos anos que seguiram, a companhia dos Ballets Russes de Monte Carlo 

fez um enorme sucesso, realizando já em 1933 a primeira turnê nos Estados Unidos. No 

entanto no ano de 1935 René Blum, por divergências com o modo de trabalho do 

coronel De Basil, decide desfazer a sociedade, o que implicou também em atritos com 

Leonide Massine que, em 1937, inaugura sua própria companhia.  

Ao que indica o documentário, “Nasceu uma nova guerra envolvendo tudo 

que fosse ligado ao Ballet Russe de Monte Carlo” (2005).  A primeira questão entre 

Massine e De Basil, foi a utilização do nome da companhia, sendo que Massine ganhou 

o direito de utilizar o nome Ballets Russes de Monte Carlo. No entanto “Na batalha com 

o cel. De Basil Massine perdeu os direitos sobre quase todas suas coreografias”, a 

“guerra pelo ballet” se seguiu em diversas ocasiões, gerando diversas discussões acerca 

de direitos autorais na dança.  

Vale ressaltar que as criações de coreógrafos do século XX, como as de 

Balanchine, Massine e Fokine, só podem ser remontadas com autorização das 

fundações que guardam seus direitos autorais e por coreógrafos remontadores 

credenciados e autorizados por essas fundações. A exemplo disso temos a The George 

Balanchine Trust16 que, segundo o site a fundação foi criada em 1987 com o intuito de 

preservar e proteger as obras de Balanchine. É o local em que acontecem as operações 

comerciais relacionadas ao licenciamento à produção criativa de George Balanchine.  

Ainda no âmbito do reconhecimento de relações de autoria, é possível notar 

que concursos e festivais de dança tem pedido, em seus regulamentos, a autorização 

destes órgãos que lidam com os direitos autorais destes coreógrafos quando obras destes 

coreógrafos do século XX são remontadas em todo ou em parte. O Festival 

                                                
16 Disponível em: <http://balanchine.com/the-trust/> 
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Internacional de Dança de Joinville/SC em seu regulamento indica no item 4 com 

relação aos direitos autorais que: “O grupo é o único responsável legal pela liberação e 

direitos da coreografia inscrita no festival, independente do gênero, subgênero e 

categoria; Os grupos com coreografias inscritas no gênero Balé Clássico de Repertório 

devem observar atentamente as versões escolhidas e liberação dos direitos autorais” 

(2018, p.4) Além disso outros festivais não tem permitido que grupos inscrevam 

coreografias assinadas por coreógrafos do século XX. O Festival Internacional de Cabo 

Frio aponta em seu regulamento, no capítulo sobre gêneros de dança e mais 

especificamente clássicos de repertório, que “Não serão permitidos balés do Século XX 

por motivos de direitos autorais (Balanchine, MacMillan, Cranko entre outros). ” (2018, 

p.5). 

As obras de ballets clássicos de repertório criadas antes do século XX, ao que 

percebemos, entraram em domínio público. São de um tempo em que a preocupação 

com relação aos direitos autorais era menor. Acreditamos que seja por isso que 

percebemos diversas versões de um mesmo ballet.  No entanto, é perceptível, no 

contexto de práticas e ensino do ballet clássico, que existe – ou deveria existir - uma 

preocupação em manter as características das obras ditas “originais” quando são 

desenvolvidas remontagens de ballets do repertório clássico. Evidencio que hoje não é 

possível mensurar a condição de coreografia original dos antigos clássicos de repertório, 

como por exemplo, Giselle, Lago dos Cisnes etc. Mas esta procura pelo “original” tem 

possibilitado aproximações que, por um lado, podem qualificar estas remontagens, 

especialmente se pensarmos no contexto de escolas de ballet que promovem 

remontagens amadoras dessas obras, universo no qual esta pesquisa tem interesse. Os 

sujeitos aqui entrevistados apontaram os esforços que vêm empreendendo para a 

realização das remontagens e adaptações com foco na qualidade, as problematizações 

das falas das entrevistadas na relação com as questões teóricas discutidas no decorrer 

destes capítulos estão desenvolvidas no capítulo de análise dos dados. 

 Mas antes, a seguir, buscarei evidenciar o caminho que percorri para 

construir este estudo, apontando as etapas e a proposta da pesquisa. 
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3. METODOLOGIA 

 

  

investigação proposta neste estudo, partiu do interesse em 

compreender como escolas de ballet tem remontado ballets de 

repertório e, assim, problematizar se e em que medida os 

contextos de pesquisa trabalham com a autoria coreográfica no decorrer destes 

processos. Retomando o que já foi exposto na Introdução, parti dos seguintes objetivos: 

a) Apontar caminhos para compreender conceitualmente a noção de “ballet de 

repertório” ; b) Registrar o trabalho realizado pelos artistas em foco neste estudo; c) 

Refletir sobre os modos de remontar ballets de repertório do Ballet Redenção (Porto 

Alegre-RS) e da Escola de Ballet Dicléa Ferreira de Souza (Pelotas-RS); e d) Analisar 

as possibilidades criativas dos processos de remontagem de ballets de repertório nos 

referidos espaços, atentando-se para a condição autoral. 

         Para alcançar tais objetivos, o caminho metodológico construído 

configurou uma investigação de abordagem qualitativa, com características explicativas 

e analíticas, desenvolvida através de uma pesquisa de campo.  

Optamos pela abordagem qualitativa com o intuito de incrementar o 

conhecimento nesta área buscando evidenciar a compreensão sobre o tema em questão. 

De acordo com a literatura, a pesquisa qualitativa não pode ser traduzida em números. 

Conforme afirmam os autores Prodanov e Freitas (2013), esta abordagem leva em conta 

a dinâmica de relações existentes entre o mundo e o objeto ou sujeito de pesquisa, 

percebendo que existe um vínculo indissociável entre a subjetividade do sujeito e o que 

ele chama de mundo objetivo. Para Gerhardt e Silveira, “a pesquisa qualitativa 

preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, 

centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais” (2009, p. 

32). Neste tipo de pesquisa a preocupação está no processo e seus significados, assim  

 

[...] as questões são estudadas no ambiente em que elas se apresentam 

sem qualquer manipulação intencional do pesquisador. [...] Os dados 

coletados nessas pesquisas são descritivos, retratando o maior número 

possível de elementos existentes na realidade estudada. 

(PRODANOV e FREITAS, 2013, p. 70). 

 

 Portanto, de acordo com a proposta deste estudo, foi adotada a abordagem 

qualitativa, pois me interessa discutir o processo de remontagem e adaptação de ballets 
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de repertório, em dois espaços, levando em consideração as diferenças e semelhanças 

destes, bem como a subjetividade dos sujeitos da pesquisa, considerando também os 

fatos históricos da construção de cada escola e de cada sujeito e como eles influenciam 

nos processos de remontagem das obras. 

    Em termos de objetivos, o estudo pretendeu-se como explicativo e 

analítico. De acordo com Gil (2008), pesquisas explicativas: 

 

São aquelas pesquisas que têm como preocupação central identificar 

os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos 

fenômenos. Este é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o 

conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das 

coisas. Por isso mesmo é o tipo mais complexo e delicado, já que o 

risco de cometer erros aumenta consideravelmente. (2008, p.28) 

 

    Na medida em que este estudo procurou evidenciar a realidade dos fatos, 

aprofundando o conhecimento a partir da análise feita sob os resultados encontrados, o 

classificamos como explicativo. Neste sentido, evidencio que a proposta desta pesquisa 

possui no seu objetivo a necessidade de aprofundamento da realidade. No momento em 

que lanço um questionamento que problematiza a prática das entrevistadas percebo que 

isto possibilita esta classificação.  

Como o estudo busca coletar informações e ampliar o conhecimento a cerca 

de uma questão que permeia a investigação, quanto ao procedimento, esta pesquisa 

caracterizou-se como pesquisa de campo, a qual “Consiste na observação de fatos e 

fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no 

registro de variáveis que se presumem relevantes, para analisá-los.” (LAKATOS e 

MARCONI, 2003, p. 186). 

     Em termos de etapas da pesquisa, inicialmente, foi feito uma busca sobre 

os locais que poderiam ser estudados. Esta busca foi realizada através de produções 

acadêmicas, vídeos e páginas de redes sociais, no que diz respeito a escolas ou espaços 

de prática/ensino de dança que trabalhassem com a remontagem amadora de ballets de 

repertório, tendo como referência o espaço que tenho frequentado como aluno e 

bailarino. Desde a construção do projeto de pesquisa, trabalhamos com os seguintes 

critérios para a seleção dos espaços: 1- Ser uma escola de ballet clássico, que trabalhe 

ou tenha trabalhado com remontagens de ballets de repertório; 2- A escola deveria ter 

no mínimo vinte anos de existência e atuação com ballet clássico; Partindo destes 

critérios foi idealizado um estudo com a Escola de Ballet Dicléa Ferreira de Souza de 
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Pelotas RS e com o Ballet Vera Bublitz de Porto Alegre RS, porém a investigação no 

segundo contexto mostrou-se inviável pois foram feitos diversos contatos com a escola 

e não houve o retorno em tempo hábil que permitisse dar andamento ao estudo neste 

local. Assim esta pesquisa encaminhou-se para outra escola situada na mesma cidade, o 

Ballet Redenção, escolhida a partir dos mesmos critérios.  

     Após definir as escolas a serem pesquisadas, partimos para a etapa de 

identificação dos sujeitos de pesquisa e elaboração dos primeiros roteiros de entrevistas 

a serem realizadas com aqueles profissionais que, em cada um dos contextos estudados, 

têm envolvimento com as remontagens de ballets de repertório. A escolha pela 

realização de entrevistas aconteceu pois tal instrumento caracteriza-se por: 

 

[...] um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 

informações a respeito de determinado assunto, mediante uma 

conversação de natureza profissional. É um procedimento utilizado na 

investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no 

diagnóstico ou no tratamento de um problema social. (LAKATOS e 

MARCONI, 2003, p. 195) 

 

    Visando uma melhor compreensão dos dados a serem coletados o tipo de 

entrevista escolhida foi a semiestruturada uma vez que esta possibilita que o 

entrevistador vá além das questões propostas no roteiro, evidenciando características 

que podem surgir no decorrer da conversa. Segundo Gerhardt e Silveira (2009), “o 

pesquisador organiza um conjunto de questões (roteiro) sobre o tema que está sendo 

estudado, mas permite, e às vezes até incentiva, que o entrevistado fale livremente sobre 

assuntos que vão surgindo como desdobramentos do tema principal.” (GERHARDT e 

SILVEIRA, 2009, p. 72) 

    Partindo da realidade da Escola de Ballet Dicléa Ferreira de Souza, a qual 

frequento como aluno e onde identifiquei três profissionais envolvidas no processo de 

remontagem amadora de ballets de repertório, a saber: a diretora geral, a diretora 

artística e professora e a coreógrafa da escola, foram elaborados três roteiros de 

entrevistas com o mesmo cunho, os quais foram utilizados para entrevista tanto das três 

profissionais da escola de balé de Pelotas como da diretora da escola de Porto Alegre. 

Tais roteiros foram submetidos à validação, processo que consiste em enviá-los a um 

sujeito com o perfil similar aos reais sujeitos da pesquisa. De acordo com Varanda 

(2017): 
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A validação dos instrumentos de uma pesquisa qualitativa se dá em 

função da mesma atender o que o pesquisador se propõe a desvendar 

e ter como cautela a coerência dos processos metodológicos e a 

consistência dos resultados.” (OLLAIK; ZILLER, 2011; 

HERMINDA, 2005, HERMINDA; ARAÚJO, 2006, apud, 

VARANDA, 2017)  

 

       Neste estudo a validação foi mediada pela professora Carmen Anitta 

Hoffman17 sendo que as primeiras estruturas dos roteiros foram modificadas a partir das 

considerações apontadas. Somente após estas modificações foram marcadas e realizadas 

as entrevistas, cujos roteiros finais estão disponíveis no Apêndice A. Após a transcrição 

(Apêndice B) e a tabulação (Apêndice C) das entrevistas, realizamos a análise dos 

dados coletados. As reflexões construídas à luz do referencial teórico serão apresentadas 

no capítulo seguinte. Antes, contudo, apresentaremos o contexto dos espaços 

pesquisados, bem como o perfil das entrevistadas. 

      

3.1 Escola de Ballet Dicléa Ferreira de Souza e as entrevistadas 

 

 

Escola de ballet Dicléa Ferreira de Souza, situada no interior do 

Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas, completou em 2018 

cinquenta e oito anos de existência. Fundada pela maitre de ballet Dicléa, a escola tem 

mantido seu rigoroso método de ensino no ballet e tem garantido a formação de 

bailarinos amadores de qualidade, muitos dos quais tem seguido carreira profissional no 

campo da dança seja como bailarinos ou como professores e pesquisadores em dança. 

     Vale ressaltar que, os questionamentos desta pesquisa surgiram a partir da 

minha experiência como bailarino na Escola, principalmente no decorrer destes 

processos de adaptação de ballets de repertório. Como já indicado acima, a partir da 

minha atuação nestas remontagens identifiquei que existiam três pessoas que trabalham 

a frente destas: A professora Dicléa Ferreira de Souza; a professora Daniela Souza; e a 

professora Eliana Oliveira, assumindo respectivamente os papéis de direção geral; 

                                                
17 Carmen Anitta Hoffman é atualmente professora adjunta do curso de Dança-Licenciatura da 

Universidade Federal de Pelotas, foi proprietária de 1981 á 2013 da Adágio Academia de Ballet e 

Empreendimentos Culturais Ltda. Na cidade de Cruz Alta RS. Para mais informações acessar o link do 

curriculo lattes: http://lattes.cnpq.br/2753343798582334 
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direção artística e coreógrafa. Objetivando uma maior qualidade dos dados optei por 

entrevistar as três mulheres responsáveis pelas reposições e adaptações nesta escola.  

 

3.1.1 Dicléa Ferreira de Souza 

  

 

onforme afirmado anteriormente, a professora Dicléa Ferreira de 

Souza, atuou como solista do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, 

durante seis anos. Neste período foi aluna de grandes nomes do ballet clássico, como 

Tatiana Leskowa e Consuelo Rios. De acordo com os depoimentos fornecidos para esta 

pesquisa, ela ingressou no corpo de baile do Teatro Municipal em 1952, e a primeira 

coreografia que dançou foi “amigas de Giselle”, com isso afirma que  

 

[...]  fui criada no meio de repertório, e tanto que fui botando isso na 

escola, quando nós fomos aos Estados Unidos com a Consuelo, ela 

dava aula na escola também, último ano da escola e eu levei as 

minhas, a Lio, não,  levei a Gigi, a Eliana, a Laís, uma turma, nós 

fomos, assistir um espetáculo lá, Giselle, elas do teatro, não sabiam a 

história de Giselle, e isto tu pode perguntar para a Eliana, as minhas 

sabiam toda a história de Giselle, eu tinha aula teórica, posso até te 

mostrar, os ballets de repertório eu botava e elas tinham que escrever 

sobre aquilo [...] então ballet de repertório está bem dentro de mim, e 

eu adoro, mas tenho respeito, até fiz umas loucuras, fazendo essas 

montagens,[...] ballet de repertório sempre foi o meu forte, e sempre 

respeitando muito guarda roupa e música e tudo! (Informação 

verbal)18 

   

      Com relação à sua entrada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro a 

professora ainda relata que para ingressar realizou um teste de capacidade técnica, que 

segundo ela “era uma prova que tinha no teatro que podia vir gente de fora, para ver 

onde seria classificada” (informação verbal)11.  Ela expõe que dançou variação de 

Giselle e então foi classificada para o sétimo ano de uma escola que só tinha até o 

quinto, neste ano entrou como solista do Teatro Municipal. 

      Ainda ressalta que foi através das suas experiências que teve condições de 

começar a remontar ballets de repertório na sua escola: “tanto que não tinha vídeo não 

tinha nada aqui e eu remontei Sílfides, eu remontei Bodas de Aurora, tudo com o que eu 

                                                
18 SOUZA, Dicléa Ferreira de. Dicléa Ferreira de Souza : depoimento [jun. 2018]. 

Entrevistador: Grégory de Souza Pinheiro. Pelotas, 2017. 1 arquivo .mp3 (50 min). Entrevista cedida ao 

Trabalho de Conclusão de Curso : O Processo de Remontagem e Adaptação de Ballets de Repertório: Um 

estudo sobre artistas do Ballet Redenção de Porto Alegre e da Escola de Ballet Dicléa Ferreira de Souza 

de Pelotas . 
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tinha feito lá [...]” (informação verbal)11 Atualmente a professora tem atuado nos 

bastidores das remontagens da escola. Ela ressalta que  

 

[...] na realidade quem tá fazendo tudo é a Daniela apesar de sempre 

ser de acordo. Quando não está de acordo eu dou o meu parecer que 

ela não gosta muito, mas eu dou [...] quer dizer eu acompanho todas 

as montagens, agora menos um pouco devido a minha saúde mas 

sempre que eu posso estou aqui em cima acompanhando tudo. 

(Informação verbal)11 

 

      Mesmo por trás da cena, percebemos através da fala de Dicléa, o cuidado 

que tem mantido com as remontagens e o ensino do ballet, justificando, assim, sua 

escolha como sujeito de pesquisa. 

 

Figura 6. Professora Dicléa Ferreira de Souza, no papel de Sylphide no corpo de baile 

do Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 1952.19 

 

 

3.1.2 Daniela Souza 

        

 

professora Daniela Souza, atualmente está à frente do 

trabalho com a Escola, tanto no que diz respeito às 

                                                
19 Figura disponível em: <https://www.facebook.com/escoladeballetdicleaferreiradesouza/> 
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remontagens dos ballets, quanto ao ensino da técnica clássica. Ela define sua relação 

com ballets de repertório como profunda,  

 

 [...] desde sempre aqui na escola, minha mãe sempre remontou ballet 

de repertório, então até me sinto, como que diz, [...] assim desde 

pequena eu tive esta relação com ballet de repertório, então eu sei as 

histórias dos ballets, tem Giselle, tem Lago dos Cisnes, tem Quebra 

Nozes, tem Dom Quixote, então minha relação é bem profunda.” 

(Informação verbal)20        
 

      Segundo ela, este ano completa sete anos que parou de dançar, mas 

mesmo assim ela segue atuando com obras do repertório clássico. Dicléa relata um 

pouco da experiência de Daniela e reforça a capacidade que a mesma tem para assumir 

a frente dos espetáculos.  

 

[...] a Daniela já dançou Dom Quixote, primeiro papel, ela já dançou 

Raymond, já dançou La Bayadére e então ela participou muita dessas 

remontagem que eu fiz.  E depois ela foi para esses lugares todos e 

dançou isso tudo, dançou até Sagração da Primavera em Portugal. 

Quer dizer ela tem uma vivência muito boa, sabe, e gosta. Só se ela 

mata um Cristo quando não sair direito” (Informação verbal)12  
 

     De acordo com a fala da professora Dicléa, a atual diretora artística da 

escola, passou muito tempo fora de Pelotas. Ela relata que aos dezoito anos Daniela saiu 

da cidade, voltou, e em seguida ingressou no corpo de baile do Teatro Guaíra. Lá ficou 

seis anos e embarcou para a Companhia Nacional de Bailados de Lisboa, e retornou a 

Pelotas somente no ano de 1998. É perceptível a gratidão que Dicléa tem a sua filha: 

“Ela ficou muito tempo fora daqui, mas antes de ir ela fez muita coisa aqui.” 

(Informação verbal)11. A experiência artística da professora Daniela já foi comprovada 

até mesmo com premiações no festival de Joinville. Dicléa relata que “[...] a Daniela foi 

fazer ã, Carmen em Joinville, [...] tinha do Studio D, lá de São Paulo, um Pas de deux, 

maravilhoso, e ela tirou primeiro lugar, tecnicamente o outro tinha muitíssimo mais, 

mas a interpretação é que eles dão muito valor [...]” (informação verbal)¹¹.  

      Podemos perceber através das falas citadas que a escolha da professora 

Daniela como entrevistada se justifica, pois as falas consolidam o que tenho observado 

no decorrer da minha experiência na escola. 

                                                
20 SOUZA, Daniela. Daniela Souza : depoimento [jun. 2018]. Entrevistador: Grégory de Souza Pinheiro. 

Pelotas, 2017. 1 arquivo .mp3 (15 min). Entrevista cedida ao Trabalho de Conclusão de Curso : O 

Processo de Remontagem e Adaptação de Ballets de Repertório: Um estudo sobre artistas do Ballet 

Redenção de Porto Alegre e da Escola de Ballet Dicléa Ferreira de Souza de Pelotas . 
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Figura 7. Professora Daniela Souza em O Lago dos Cisnes, na Companhia Nacional de 

Bailados em Lisboa.21 

 

 

3.1.3 Eliana Oliveira 

 

 

liana Oliveira é apontada no decorrer deste estudo como coreógrafa da 

Escola de Ballet Dicléa Ferreira de Souza.  Ela tem atuado junto à 

escola desde criança, primeiro como bailarina, e em seguida como professora e 

coreógrafa.  Quando perguntada sobre a sua trajetória no ballet clássico Eliana aponta 

que iniciou a dançar com seis anos de idade e não gostava de dançar ballet, “[...] minha 

mãe me arrastava pela roupa e eu ia me pendurando nos postes [...] dei um trabalhão 

louco [...] eu dizia: Isso eu não faço eu não gosto [...] A gostar também se aprende, 

também tu ensinas a gostar, e também aprendes a gostar. ” (Informação verbal)22 

     Percebemos que mesmo quando Eliana começa a se envolver com o ballet 

não gostava de dançar, preferia ficar nos bastidores da cena, “[...] eu gostava de 

aprender gostava de ensaiar, mas dia de espetáculo eu queria que tivesse terremoto, 

                                                
21 Figura disponível em: <https://www.facebook.com/escoladeballetdicleaferreiradesouza/> 

 
22 OLIVEIRA, Eliana. Eliana Oliveira a: depoimento [maio. 2018]. Entrevistador: Grégory de Souza 

Pinheiro. Pelotas, 2018. 1 arquivo .mp3 (40 min). Entrevista cedida ao Trabalho de Conclusão de Curso : 

O Processo de Remontagem e Adaptação de Ballets de Repertório: Um estudo sobre artistas do Ballet 

Redenção de Porto Alegre e da Escola de Ballet Dicléa Ferreira de Souza de Pelotas . 
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vendaval, o que eu não gostava era as pessoas me olhando, o Valter que dançava 

comigo que dizia: Querem ver dançar, fechem ela numa sala e espiem pelo buraco da 

fechadura.” (Informação verbal)¹³ Ainda Ressalta:  

 

 

eu na verdade comecei a me envolver com doze anos, mas eu ainda 

era problema, gostava de aprender as coisas, até copiar partitura 

musical eu copiei com doze anos, porque a gente aprendia isso no 

colégio e aí a Dicléa tinha que os...orquestrar, porque tinha que ter 

uma orquestrinha particular, porque aqui não tinha orquestra, não 

existia esses sistemas de som que tem hoje, então vinha as partituras 

da Europa, nós tínhamos uns dois bons maestros aqui, eles 

musicavam e a gente ajudava a copiar partitura, eu gostava de me 

envolver com o fazer, bastidores do teatro, de dançar eu não gostava. 

(Informação verbal)13 

 

      A professora Eliana relata que dançou até os trinta anos de idade, e sua 

última apresentação foi o Ballet Dom Quixote, ressalta também que nesta época já dava 

aula em diversas cidades como Camaquã, Rio Grande, Pelotas etc. Quando questionada 

sobre a sua atuação enquanto coreógrafa na escola, Eliana afirma que começou a 

coreografar após encerrar sua carreira de Bailarina. Ela nos conta que “[...] um dia a 

Dicléa disse, quem sabe tu faz uma coreografia, [...] eu escolhi concerto de Chopin nº1, 

primeiro movimento, [...] eu tinha feito cinco minutos de coreografia, ela disse pode 

escolher o figurino. [...] ganhou primeiro lugar em Joinville!” (Informação verbal)13. A 

professora evidencia que seu primeiro contato com música clássica foi através de óperas 

e isto permitiu que ela adaptasse óperas para versões em ballet. 

 

eu gosto muito de ópera, o meu primeiro contato com música clássica 

foi com ópera, música erudita foi com ópera, quando eu era criança 

eu gostava, meu avô ficava ouvindo e me contando a história que se 

passava, passaram-se os anos, e eu não tinha tempo para sentar e 

ouvir uma ópera completa né,(risadas) então aquela coisa sempre 

gostei, mas aqui não tinha companhias de ópera que viesse aqui, 

quando eu viajava, eu vi ópera nos, em Nova York, porquê no Rio eu 

não tinha tempo, porquê teria que coincidir as minhas aulas com 

temporada de ópera não acontecia isso, acho que eu vi só no Rio no 

tempo que eu dançava (?). (Informação verbal)13 

 

 No decorrer da entrevista Eliana nos relatou mais uma curiosidade à respeito 

da sua história com o ballet. Quando perguntada sobre documentos, fotos que ela 

pudesse compartilhar ela conta que ocorreu um acidente com a história destes. 
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 Muita coisa minha eu não tenho, porque comigo aconteceu um 

desastre! Eu me considero uma pessoa que morreu, por que eu 

guardei tudo que era meu em uma caixa de cobertor, certificados, 

fotos, jornais, programas, o que eu tenho, se tem alguma coisa sobre 

mim ta lá na escola! E eu guardei num quarto, numa peça dos fundos 

lá da minha casa, teve uma goteira bem em cima da caixa e eu não vi, 

não sabia que tinha, quando eu peguei aquilo era uma massa podre, 

então eu não tenho, fotos, programas, certificados, pararã, tudo se 

perdeu, o que tem a meu respeito ta com a Dicléa [...] (informação 

verbal) 13  

 

        Eliana tem atuado como coreógrafa e adaptadora das obras de repertório, 

remontadas pela escola. E também é perceptível através dos relatos a experiência 

artística presente na sua história. Percebemos esta bagagem e refletimos sobre a grande 

importância das contribuições da professora para a construção deste estudo, 

evidenciando no capítulo a seguir suas colaborações para a Escola de Ballet Dicléa 

Ferreira de Souza, o que justificou sua escolha como entrevistada. 

 

Figura 8. Professora Eliana Oliveira e Walter Arias em cena de Carmen. 23 

 

3.2 Ballet Redenção e a entrevistada 

 

 

Ballet Studio Redenção está situado em Porto Alegre, no parque 

Redenção. Em 2018 completou 33 anos de existência, fundado pela 

maitre Isabel Beltrão Brandão, a escola apontou-se como uma possível 

colaboradora do estudo. Através da pesquisa realizada anteriormente percebeu-se o 

cuidado que a professora tem com as remontagens de obras do repertório clássico. 

Diferentemente da Escola de Ballet Dicléa Ferreira de Souza, no Ballet Redenção, 

                                                
23 Figura disponível em: <https://www.facebook.com/pg/escoladeballetdicleaferreiradesouza/> 
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Isabel Beltrão Brandão apontou-se como a pessoa responsável por todo o processo de 

remontagem e adaptação de ballet de repertório, portanto foi a única entrevistada neste 

contexto.  

 

3.2.1 Isabel Beltrão Brandão 

 

  

professora Isabel Beltrão, é oriunda da escola de um professor que 

segundo ela não trabalhava com obras de repertório, “[...] eu sou 

oriunda da escola do professor, João Luís Rola, e ele era um coreógrafo ele 

coreografava as suas próprias obras [...]” (Informação verbal)14. No entanto, a diretora 

afirma que, após fazer um curso de variações clássicas, percebeu sua paixão por estas 

obras. 

 

[...] fiz um curso de variações de repertório, a primeira variação que 

eu aprendi foi Giselle Primeiro ato [...] a partir daí, veio essa, essa 

fome de conhecimento disso que eu não tinha noção, porque na 

minha época, alguns muitos anos atrás, não se tinha todo esse recurso 

de conhecimento que se tem hoje, ã, com a introdução dos vídeos, 

com a chegada da fita cassete, dvd, ã, não era dvd ainda, eram as 

fitas, começaram a chegar essas informações. (Informação verbal)24 

 

         De acordo com a fala da professora, ela sempre teve contato com 

professores argentinos, que tinham muito evidente em sua bagagem ballets de 

repertório: “[...] e eu comecei a ter muito contato com professores da Argentina os quais 

já tinham esse conhecimento, porque lá a cultura é mais evoluída, professores vindo 

sempre de fora, vindo muita gente da Europa [...]” (informação verbal)14. Segundo ela o 

processo de remontagem e adaptação, começou quando o professor Jose Brum veio 

trabalhar com ela. 

 

[...] eu trabalhei muito tempo com Jose Brum, que tinha sido diretor 

do teatro do Sodre de Montevidéo. Então assim como diretor de uma 

companhia, e com visitas de vários professores Russos ele tinha na 

bagagem dele muito repertório clássico, e como ele começou a 

trabalhar comigo aqui no Ballet Redenção, começou esse processo, da 

gente começar a remontar pequenas obras de ballets de repertório, 

pelo menos trechos nestas obras [...] claro que sempre pensando em 

                                                
24 BELTRÃO, Isabel. Isabel Beltrão a: depoimento [Julho. 2018]. Entrevistador: Grégory de Souza 

Pinheiro. Pelotas, 2018. 1 arquivo .mp3 (46 min). Entrevista cedida aoTrabalho de Conclusão de Curso : 

O Processo de Remontagem e Adaptação de Ballets de Repertório: Um estudo sobre artistas do Ballet 

Redenção de Porto Alegre e da Escola de Ballet Dicléa Ferreira de Souza de Pelotas . 
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uma adaptação para o nível de alunos que se tinha no momento 

(Infromação verbal)14 

 

    Através da entrevista com a diretora do Ballet Redenção, podemos 

perceber a importância que o repertório clássico tem na construção da história da sua 

escola. A entrevista favoreceu as reflexões acerca do tema abordado e possibilitou um 

novo olhar sobre as questões propostas neste estudo, portanto podemos afirmar que a 

escolha da professora Isabel como sujeito da pesquisa se justifica pois também 

consolidou informações relevantes para o contexto estudado. 

 

Figura 9. Professora Isabel Beltrão, no papel de Kitri remontagem de Dom Quixote.25 

 

 

 

3.3 Pressupostos éticos 

 

 

estudo aqui apresentado demandou realização de entrevistas, 

portanto, foi necessário colher autorizações dos respectivos sujeitos. 

Para efetivar esta pesquisa não foi necessário preservação da imagem 

dos indivíduos entrevistados, porém para manter a ética do trabalho nomes citados no 

decorrer das entrevistas foram substituídos pelo termo - Pessoa - seguido de uma letra 

do alfabeto, exemplo: Pessoa A, Pessoa B, etc. As autorizações assinadas pelos sujeitos 

compõem o Anexo B desta monografia. 

                                                
25 Figura disponível em: <https://www.facebook.com/isabel.beltraobrandao/> 
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4. ANÁLISE DE DADOS 

 

 

ste capítulo traz a luz reflexões minhas á cerca dos dados coletados nas 

entrevistas com os sujeitos da pesquisa, traçando relações com as 

discussões teóricas conceituais abordadas no referencial teórico. Para isso divido este 

capítulo em duas sessões, a primeira possui um caráter descritivo, apresentando dados 

relativos à construção histórica dos contextos de pesquisa. Já na segunda sessão busco 

evidenciar um cunho analítico e explicativo, trazendo junto ás minhas reflexões 

conceitos e discussões abordados por autores que permitam consolidar as falas das 

entrevistadas acerca de questões que envolvem remontagens de ballets de repertório, 

bem como a subjetividade e a autoria dentro destes processos.  

 

4.1 Entre Lago, Silfidies e Bodas de Aurora: Remontando e escrevendo histórias 

 

4.1.1 Ballet Redenção 

 

 

omo já afirmado anteriormente, o Ballet Studio Redenção, está situado 

na cidade de Porto Alegre/RS e em 2018 completou 33 anos de 

existência, a escola foi fundada pela maitre Isabel Beltrão Brandão, a qual tem se 

dedicado, entre outras coisas, à arte de remontar e adaptar ballets de repertório. 

Segundo ela, nesses trinta e três anos já remontou praticamente todos os ballets mais 

conhecidos, a exemplo de: O Quebra-Nozes, Bela Adormecida, Dom Quixote, 

Paquita, Giselle, Le Sílfides, Coppelia, entre outros. Mencionou também que o 

primeiro ballet remontado na escola foi O Lago dos Cisnes, segundo e quarto atos. 

Evidencia em sua fala que esta remontagem foi conduzida por um professor argentino, 

Jose Brum, que a auxiliou durante algum tempo na escola. Quando perguntada a 

respeito de como aconteciam os processos de remontagem nos primeiros anos da escola 

a professora afirma que  

 

Os dois primeiros anos da escola, nem pensar em repertório, até 

porque tem que ter primeiro a formação do trabalho, [...] no primeiro 

ano eu fiz um espetáculo que eu chamei brincadeiras infantis, aonde 

reunia um público infantil, e depois fiz uma segunda parte do 

E 
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espetáculo aonde eu fiz um contexto mais neoclássico, para o pessoal 

mais adulto, no segundo ano da escola esse já foi em 1986, que a 

gente abriu em 85, em 86 eu montei, uma lenda do mar [...] A partir 

do terceiro ano é que começaram as montagens de repertório, que a ai 

eu comecei com a montagem do Lago. (Informação verbal)26 

 

Isabel complementa sua fala afirmando que para esta remontagem a escola 

teve uma preparação de oito meses antes da estreia. Ressalta que esta preparação 

começou com o corpo de baile, que para ela é grande “vedete” do espetáculo, o 

expoente maior do Lago. A professora conta que ela, com o auxílio do maitre Jose 

Brum, iniciou o processo com as alunas desde o início do ano, com o objetivo de 

prepará-las da melhor maneira possível para estarem prontas para apresentar. Isabel 

ainda reforça que as alunas “foram muito bem, de uma maneira mais simples, tiramos 

tudo que complicaria as meninas, mas elas foram, clins, foram limpas [...]” (Informação 

verbal)15 

Ainda em relação aos processos iniciais de remontagem Isabel comenta, “eu 

me servi de vários professores, como Jose Brum, Rafael Aleho, que também era do 

teatro do Sodre, [...] mais Toni Abot, os quatro professores que passaram por mim aqui, 

que me auxiliaram nas minhas remontagens” (Informação verbal)15 . De acordo com a 

fala da professora isto foi necessário pois, no final dos anos 80 e início dos anos 90 ela 

ainda atuava como bailarina, portanto “precisava de um suporte de um professor para 

me auxiliar, até para que pudesse haver o conceito daquele olho de fora, [...]” 

(Informação verbal)15, Isabel ainda comenta a importância destes professores no 

momento em que ela estava em cena: “Tá então assim ó, eu cuidava muito, preparava o 

corpo de baile, mas eu também tinha o momento em que eu estava atuando junto com 

elas, e aí eu não podia ficar cuidando para ver se elas estavam fazendo corretamente, 

[...]” (Informação Verbal)15. Ainda sobre sua primeira remontagem de ballet de 

repertório, como diretora da escola, Isabel divide uma curiosidade, 

  

Ta então eu vou te contar de uma experiência pessoal minha, vou 

voltar lá pra 1987, com a montagem do lago dos cisnes eu tava 

dançando com, um rapaz que era um bailarino gaúcho mas que 

durante muito tempo atuou no teatro Guaíra, Pessoa B, então assim ó 

teoricamente eu era a amadora e ele era o profissional, ensaio do 

palco, ã, ponto dramático, acho que era o último ou penúltimo ensaio 

do palco e ele não apareceu, então eu fazendo Odete, passando o pas 

                                                
26 BELTRÃO, Isabel. Isabel Beltrão a: depoimento [Julho. 2018]. Entrevistador: Grégory de Souza 

Pinheiro. Pelotas, 2018. 1 arquivo .mp3 (46 min). Entrevista cedida aoTrabalho de Conclusão de Curso : 

O Processo de Remontagem e Adaptação de Ballets de Repertório: Um estudo sobre artistas do Ballet 

Redenção de Porto Alegre e da Escola de Ballet Dicléa Ferreira de Souza de Pelotas . 
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de deux sem o bailarino, que maravilha, o que aconteceu que na saída 

do ensaio duas ou três mães pararam para mim e disseram eu espero 

que ele apareça amanhã, eu não respondi nada, só disse assim: eu não 

merecia além de não ter tido bailarino mais esse comentário. Dia do 

espetáculo, o bailarino parecia mais nervoso do que tudo, piruetas do 

pas de deux, quarta posição bailarina preparada, mãos na cintura da 

bailarina e você sente que a pessoa está parecendo ter um chilique 

atrás de você de tanto que tremia, e eu só pensava assim não tem o 

que fazer a não ser subir nas pontas e dar duas voltas na pirueta 

sozinha, eu acho que pelo menos me parar ele vai, e o desespero e 

pensando e eu sou a amadora e ele é o profissional, então tá o 

dramático e o cômico. (Informação verbal)15 

 

Percebemos na fala da professora Isabel, alguns cuidados que ela tem ao 

remontar um ballet de repertório.  Ela ressalta por exemplo, que nunca remontou o 

segundo ato de Giselle “[...] eu sempre montei o primeiro ato, por que achar que eu não 

tinha ainda a apropriação do público adequado para fazer a montagem do segundo ato, ” 

(Informação verbal)15. Além disso estes cuidados de acordo com a entrevistada, foram 

reconhecidos, “[...] com ele eu ganhei um troféu, de prêmio açorianos de dança de 1996, 

foi o melhor espetáculo de ballet clássico do ano, [...]” (Informação verbal)15. Ainda 

sobre estes reconhecimentos Isabel comenta que,  

 
A minha segunda grande montagem do coração é Le Sílfides, não La 

Sílfide, Le Sílfides, que foi o meu último papel dançado, [...] é de um 

lirismo absurdo, e acho que é muito pelo meu temperamento de 

bailarina, de ser mais lírica, e também por ter sido a última coisa que 

eu dancei, ficou também como um grande marco e com esse eu 

recebi, indicação, não recebi o primeiro de troféu açoriano de dança, 

mas eu recebi a indicação de açorianos de dança também! ” 

(Informação verbal)15 

 

Quando perguntada sobre os processos de remontagens atuais e o seu papel 

dentro destes Isabel comenta que encerrou sua carreira de bailarina de palco no ano de 

1995 ela afirma que seguiu fazendo aulas, mas, assumiu total e integralmente a função 

de professora e diretora. Sobre os atuais processos Isabel relata que, não tem mais 

trabalhado com remontagens de repertório, mas ainda os utiliza em suas criações. 

 

Eu criei o ballet chamado a loja encantada, me supri de vários 

pequenos trechos de Coppélia, e o que eu fiz, eu peguei alguns 

personagens, peguei a Swanilda e suas amigas e peguei o dr. 

Coppelius, roubei esses personagens de Coppélia e inseri dentro deste 

contexto, mas eu contei uma outra história eu não contei Coppélia, o 

dono da loja que, tem a sua boneca que quer dar a vida e pronto 

acabou Coppélia, agora começou outra história a rolar, que é aonde 

vão entrar os brinquedos que vão ganhar vida e as crianças vão 

dançar e de repente entra a menina que faz a Swanilda, faz a variação 

e Swanilda do ballet Coppélia, então com isso eu estou fazendo com 
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que a plateia aprenda a gostar de ballet de repertório [...] (Informação 

verbal)15 

 

 Ainda completa dizendo que em seus processos sempre procura contar uma 

história, pois considera que isto é a questão que prende o público, e não uma dança atrás 

da outra. O importante para a professora é a ligação que vai acontecer entre uma dança e 

outra. Desta forma é possível perceber que mesmo sem trabalhar diretamente com 

remontagens, estas ainda são valorizadas no repertório da escola, questão que será 

melhor aprofundada no próximo subtítulo. 

 

4.1.2 Escola de Ballet Dicléa Ferreira de Souza 

 

  

Escola de Ballet Dicléa Ferreira de Souza, situa-se na cidade de 

Pelotas/RS e, este ano, completou 58 anos de história com a 

dança clássica. A escola foi fundada pela professora Dicléa Ferreira de Souza no ano de 

1960. Desde os primeiros anos da escola, a professora dedica-se às remontagens de 

ballets de repertório e, segundo ela,  

 

[...] eu abri a escola em 1960, [...] eu comecei a trabalhar lá com um 

mundo de aluno e sozinha né [...] aí em 1961 eu estava com tudo 

fresquinho assim na minha cabeça, Sílfides, Bodas de Aurora, tudo 

fresquinho, coisas que eu dancei anos, [...] então eu resolvi, mas eu só 

tinha a Zulce que era a melhor, [...] e eu trouxe o Emílio Martins, 

primeiro bailarino do teatro municipal para dançar com a Zulce,[...] aí 

eu remontei Sílfides, [...] mais não sei o que, aí no outro ano, eu 

trouxe o José que era um bailarino de São Paulo e fiz Bodas de 

Aurora, [...]” (Informação Verbal)27 

 

A coreógrafa Eliana Oliveira, ressalta que a escola também remontou a 

maioria dos ballets mais conhecidos. Ainda afirma que a professora Dicléa não gostava 

de coreografar, portanto também contava com professores vindo de fora, muitos vindo 

do teatro municipal do Rio de Janeiro, como é o caso da professora Consuelo Rios, que 

auxiliou em diversas remontagens. Dicléa conta que no ano de 1973 remontou, com a 

                                                
27 SOUZA, Dicléa Ferreira de. Dicléa Ferreira de Souza : depoimento [jun. 2018]. Entrevistador: 

Grégory de Souza Pinheiro. Pelotas, 2017. 1 arquivo .mp3 (50 min). Entrevista cedida ao Trabalho de 

Conclusão de Curso : O Processo de Remontagem e Adaptação de Ballets de Repertório: Um estudo 

sobre artistas do Ballet Redenção de Porto Alegre e da Escola de Ballet Dicléa Ferreira de Souza de 

Pelotas . 
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ajuda do professor Rubem Montes, mais conhecido como Kiro28, o ballet Lá Fille Mal 

Gardeé. De acordo com ela, Kiro era solista no Teatro do Sodre, em Montevideo. 

Lembra que o bailado foi remontado no teatro onde o professor fazia o papel da viúva 

Simone, “eu contratei ele para trabalhar comigo, ele remontou para mim, eu não sabia 

de onde nem como, sabia só o que tinha sido remontado para o Sodre [...]” (Informação 

verbal)16 

Com um tom de orgulho em sua fala Dicléa relembra que foi a primeira no 

Brasil a remontar a versão completa de Lá Bayadére. Quando questionada como 

aconteceu o processo de remontagem deste ballet, ela afirma que dessa vez tinha quem 

a ajudasse,  

 

Não fui sozinha, tinha a Eliana, além da Eliana eu tinha o Kiro e o 

Walter que também me ajudou muito, então eu tinha na direção da 

escola esse pessoal todo que se mexia muito, se mexia muito, ainda a 

ajuda do Túlio como cenógrafo, então eu tive uma época que dava pra 

gente se mexer [...] (Informação verbal)16 

 

 Quando questionada sobre como aconteciam os processos de remontagem 

nos primeiros anos da escola, Dicléa conta diversos acontecimentos e três bailados 

ganham destaque em sua fala: Giselle, Bela Adormecida e Viúva Alegre. Ela relata 

que na sua segunda montagem de Giselle, contratou o primeiro bailarino do Teatro 

Guaíra para dançar com sua filha Daniela Souza, acompanhando veio o diretor do 

Teatro Guaíra, Carlos Trincheiras.  Ela afirma que, “[...] o Trincheiras veio de Curitiba 

para acompanhar o ensaio da Daniela e ficou assim alucinado [...]”. Esta fala é 

complementada pela coreógrafa Eliana Oliveira que, quando perguntada sobre uma 

remontagem que a marcou afirma que, 

 

Giselle, gostei como bailarina, para remontar, tanto que a vez que a 

Daniela dançou, que veio o Trincheiras, já avisou vou mexer no corpo 

de baile, [...] quando ele chegou estava tudo pronto, porquê como a 

coreografia todo mundo sabe é igual, só tinha que encaixar, aí ele 

sentou achando que ia ver aberrações, ele não mexeu em uma vírgula, 

estava tudo perfeito, música, coreografia, tudo perfeito. (Informação 

verbal)29 

                                                
28 Informações mais completas sobre este artista podem ser encontrados no TCC defendido por  Kelly 

Souza, em 2017, no Curso de de Dança- Licenciatura da UFPel, intitulado Memórias do Ballet Clássico 

em Pelotas: narrativas sobre a história de Ruben Luís Montes Trinidad, o “Kyro”, Disponível 

em:<https://wp.ufpel.edu.br/danca/graduacao/trabalhos-de-conclusao/>,  
29 OLIVEIRA, Eliana. Eliana Oliveira a: depoimento [maio. 2018]. Entrevistador: Grégory de Souza 

Pinheiro. Pelotas, 2018. 1 arquivo .mp3 (40 min). Entrevista cedida ao Trabalho de Conclusão de Curso : 
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Sobre o ballet, Bela Adormecida Dicléa conta que, para conseguir remontar, 

teve que esperar estrear o bailado no cinema. A professora relata que ela e um grupo de 

professores da escola foram assistir algumas sessões com gravadores e caderno, “foi 

remontado no cinema, agora ela faz isso, cada um era uma bailarina, um era o intérprete 

[...], mas é o que eu digo era um bando de loucos apaixonados por aquilo que estavam 

fazendo [...]” (Informação Verbal)16 Como último exemplo das dificuldades 

encontradas por ela nos processos de remontagem ela cita Viúva Alegre,  

 

Viúva alegre foi cavalo de batalha por muito tempo eu adoro e 

sempre fazendo sucesso com guarda-roupa e tinha pessoas que não 

eram bailarinas. Luiz Carlos Corrêa da Silva era um professor e ele 

adorava a arte adorava ballet, adorava tudo e ele foi o meu primeiro 

Niedas. Niedas era o empregado do [...] barão! E ele gostava tanto e 

eu não tinha quem fizesse, ele era ator também, fazia teatro e ele fez 

para mim, ele fez isso, ele fez o doutor Coppelius, era de chorar Dr. 

Coppelius. (Informação verbal) 16 

 

A professora afirma que diversas vezes utilizou outras pessoas que não eram 

alunos da escola tão pouco dançavam ballet clássico para realizar suas remontagens ela 

novamente traz o exemplo da montagem de Viúva Alegre. “E Viúva Alegre eu fiz em 

uma ocasião com todo o pessoal das invernadas da União! Só que valsa em vez de eles 

dançarem assim, eles faziam TA TUM TA TA TA TA, [...] foi muito trabalho, mas eu 

não me arrependo porque eu fiz o que eu gosto [...]” (Informação verbal)16,  

Percebemos através da fala da professora a dedicação que ela tem com a arte 

do ballet, evidenciando em sua fala o entusiasmo em seus processos. Embora com 

algumas dificuldades, Dicléa tem construído um legado com a história da dança em 

Pelotas. Quando questionada sobre como tem atuado nas remontagens atuais ela afirma 

que, devido á sua saúde, quem está conduzindo os ensaios é sua filha Daniela Souza e, 

ao que parece a professora confia plenamente em sua filha, embora afirme que “Quando 

não estou de acordo eu dou o meu parecer que ela não gosta muito, mas eu dou [...] quer 

dizer eu acompanho todas as montagens, agora menos um pouco devido a minha saúde, 

mas sempre que eu posso estou aqui em cima acompanhando tudo. ” (Informação 

verbal)16 

Enxergar a história destes contextos, facilitou a compreensão dos processos 

de remontagem das escolas escolhidas, pois conforme apontamos no referencial teórico 

um processo de remontagem só pode ser analisado de acordo com o contexto e a 

                                                                                                                                          
O Processo de Remontagem e Adaptação de Ballets de Repertório: Um estudo sobre artistas do Ballet 

Redenção de Porto Alegre e da Escola de Ballet Dicléa Ferreira de Souza de Pelotas . 
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história dos sujeitos envolvidos no processo, portanto conhecer e analisar estas histórias 

possibilitou a construção reflexiva das etapas recorrentes na remontagem de um ballet 

de repertório, etapas estas que serão discutidas e analisadas no decorrer do próximo 

subtítulo. 

 

4.2 Processo de Remontagem e Adaptação de Ballets de Repertório 

 

 

este subtítulo iremos abordar questões relativas ao processo de 

remontagem e adaptação de ballets de repertório dos dois 

contextos de pesquisa. Neste sentido exploraremos o entendimento das entrevistadas 

sobre ballet clássico de repertório bem como a prática das remontagens desenvolvidas 

por elas nos âmbitos em que atuam. Ressalto, novamente, que os contextos de pesquisa 

escolhidos realizam tais remontagens de forma amadora, ou seja, são escolas que 

proporcionam aos alunos a experiência de dançar tais ballets, porém não 

profissionalmente. Sobre as definições do termo “Ballet clássico de repertório”, as falas 

das entrevistadas se aproximam, no mesmo sentido que aponta Moal (1999) apud 

Moreira (2014),  

 

O repertório clássico, ou repertório da dança clássica, pode ser 

definido como:  1.Conjunto de passos ou de dança específica para 

uma comunidade, para um estilo para um dançarino; 2. Um conjunto 

de obras que são regularmente reapresentadas em um teatro ou por 

uma companhia. 3.Conjunto de obras consideradas referências para 

uma cia. (MOAL apud MOREIRA, 2014, p.10) 

 

 

Nesta lógica, Dicléa (2018) aponta que historicamente, são os clássicos 

antigos das companhias antigas, das primeiras pessoas que apresentaram estes ballets. A 

professora ainda afirma que, estes espetáculos se tornaram de um repertório 

internacional. “Porque ele agora não pertence mais a companhia nenhuma, ele pode ter 

sido levado a primeira vez por aquela companhia, mas agora ele faz parte do mundo. ” 

(Informação verbal)30. Para ela o ballet de repertório nasceu assim “[...] sempre com 

grandes coreógrafos, uns fizeram mais sucesso outros fizeram menos sucesso, mas 

                                                
30 SOUZA, Dicléa Ferreira de. Dicléa Ferreira de Souza : depoimento [jun. 2018]. Entrevistador: 

Grégory de Souza Pinheiro. Pelotas, 2017. 1 arquivo .mp3 (50 min). Entrevista cedida ao Trabalho de 

Conclusão de Curso : O Processo de Remontagem e Adaptação de Ballets de Repertório: Um estudo 

sobre artistas do Ballet Redenção de Porto Alegre e da Escola de Ballet Dicléa Ferreira de Souza de 

Pelotas . 
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então a gente faz parte deste grande repertório universal” (Informação verbal)19.  

Podemos perceber que as professoras Isabel e Daniela concordam com a 

definição presente na fala de Dicléa, elas apontam que os clássicos de repertório, são 

grandes montagens de grandes companhias que ficam como um grande registro do 

trabalho daquela época. Evidencio que estas definições se cruzam o tempo todo nas 

falas das entrevistadas, apontando já nas entrevistas uma espécie de conceito. Busquei 

articular estas ideias junto ao referencial teórico ainda acrescentando que “a noção de 

repertório coreográfico, no que refere a bailados de repertório, apenas se constitui a 

partir do século XX. ” (MOREIRA, 2014, p. 10), ou seja, é quando as ideias de direitos 

autorais levam as obras anteriores ao Século XX ao domínio público, facilitando ainda 

mais os processos de remontagens, para companhias profissionais bem como para 

escolas amadoras.  

Moreira (2014) ainda aponta que as montagens de uma companhia, poderão 

estar associadas a uma escola, ou seja, linha de pensamento, método e até uma corrente 

coreográfica. Assim podemos começar a compreender a existência de diversas versões 

de uma mesma montagem. Uma questão bastante explorada nas falas das entrevistas é o 

cuidado que para elas deve-se ter ao remontar a obra de repertório. Ao discorrer sobre 

este ponto, Eliana exemplifica este cuidado com a sua experiência. 

 

[...] eu sou do tempo que se respeitava as coreografias originais 

sempre, né, tu gostando ou não, como “Giselle”, hoje em dia 

raramente o bailarino no segundo faz os trinta e dois tempos ou de 

entrechat sis ou de brisé, só fazem quatro, vão lá suplicar para o 

corpo de baile, raros fazem, eu sou do tempo que tinha quer ser feito 

aquilo, te caísse bem ou não. (Informação verbal)31 

 

A professora Dicléa também evidência a sua experiência enquanto bailarina 

no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ela afirma que foi ensinada por professoras 

como Tatiana Leskova e Consuelo Rios, que sempre prezaram por este respeito. Ela 

conta que levou um vídeo de um dos espetáculos da sua escola para a professora 

Tatiana, no qual uma de suas alunas dançava a coreografia da morte do cisne. Segundo 

o que Dicléa relata, a professora Tatiana assistiu todo o vídeo, porém esta coreografia 

ela não quis ver “[...] não quis ver pelo respeito que ela tem aquilo, uma aluna, para ela 

                                                
31 OLIVEIRA, Eliana. Eliana Oliveira a: depoimento [maio. 2018]. Entrevistador: Grégory de Souza 

Pinheiro. Pelotas, 2018. 1 arquivo .mp3 (40 min). Entrevista cedida ao Trabalho de Conclusão de Curso : 

O Processo de Remontagem e Adaptação de Ballets de Repertório: Um estudo sobre artistas do Ballet 

Redenção de Porto Alegre e da Escola de Ballet Dicléa Ferreira de Souza de Pelotas . 
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né, uma aluna uma pessoa jovem assim não tem o direito de fazer aquilo” (Informação 

verbal)19. A professora Daniela afirma que não se deve compor em um ballet de 

repertório. Para ela quem remonta deve buscar manter o mais fiel possível a versão 

escolhida pois, segundo ela, compor uma coreografia pode descaracterizar a obra 

considerando que, assim, a obra deixaria de ser repertório. Ou seja, o lugar da 

criatividade, conforme já apontado no referencial teórico está nas adaptações feitas ao 

longo do processo.  

Sobre esta questão a professora Isabel diz que fica a cargo do coreógrafo 

compor uma coreografia em ballet de repertório, no entanto, se o coreógrafo quer dizer 

que está apresentando um clássico de repertório, a remontagem deve estar no mínimo 

baseada em alguma versão previamente escolhida, fazendo com que o espetáculo 

aconteça no melhor contexto. Ela ainda ressalta,  

 

Eu acho que as adaptações, podem ser feitas se tiverem um 

conhecimento profundo do original, e que esse original seja 

respeitado, na sua raiz, a adaptação que eu digo são pequenas coisas, 

e não grandes coisas, porque tem gente que simplesmente modifica o 

ballet e não é modificar o ballet, é adequar para algum bailarino que 

tu tens [...] ó para mim eu acho que toda a adaptação ela parte do 

princípio que tu tens um grande conhecimento do ballet que tu estás 

trabalhando. Esta adaptar sem ver o que ele é, já é então criação 

autoral para mim. (Informação verbal)32 

 

Associando as falas das entrevistadas parece, num primeiro momento, que há 

uma certa contradição entre a compreensão delas sobre respeito às obras e a 

possibilidade de realizar adaptações nas remontagens. Contudo, o que percebemos, ao 

levarmos em conta o as expressões e o tom da fala das entrevistadas ao se manifestarem 

é que é o sentimento de respeito às obras que baliza, antes de tudo, seus movimentos 

para definir adaptações nas remontagens com as quais trabalham. Em outras palavras, 

até mesmo o que for adaptado (a modificação de um movimento ou a mudança na 

quantidade de repetições de sequências, por exemplo) precisa estar inspirado por este 

respeito. A fala da professora Isabel, acima, parece apontar bem este sentido. A 

professora reconhece a possibilidade e necessidade de realizar adaptações mas associa 

esta tarefa ao respeito à “raiz” da obra que depende de um profundo conhecimento 

                                                
32 BELTRÃO, Isabel. Isabel Beltrão a: depoimento [Julho. 2018]. Entrevistador: Grégory de Souza 

Pinheiro. Pelotas, 2018. 1 arquivo .mp3 (46 min). Entrevista cedida aoTrabalho de Conclusão de Curso : 

O Processo de Remontagem e Adaptação de Ballets de Repertório: Um estudo sobre artistas do Ballet 

Redenção de Porto Alegre e da Escola de Ballet Dicléa Ferreira de Souza de Pelotas . 
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sobre a obra a ser remontada.  Neste sentido, podemos inferir que, para as entrevistadas, 

remontar não se resume a copiar e simplesmente transpor a obra, cujo acesso, hoje, é 

fácil, através de vídeos e internet, e também não envolve a direta facilitação 

coreográfica pela troca gratuita de passos e movimentos mais complexos por qualquer 

outro mais fácil. Pelo que percebemos, tanto pelo que a literatura nos mostra quanto 

pelo que nossas entrevistadas apontam, remontar um ballet de repertório exige do 

remontador/coreógrafo responsabilidade com a versão escolhida, para que as adaptações 

feitas ao longo do processo não interfiram no contexto da obra. E, para tal, o 

conhecimento profundo da obra a ser remontada (história, estrutura cênica e 

coreográfica) é destacado nas falas. 

As entrevistadas têm suas experiências, como alunas, coreógrafas, diretoras 

etc. E é a partir deste lugar que fazem estas afirmações. Entendendo isso, ressalta-se a 

importância que as mesmas dão a este “respeito” pois, para elas isto caracteriza os 

processos de remontagem fazendo com que este registro das obras permaneça e se 

perpetue ao longo do tempo. Neste sentido, lembramos que Britto (2011), ao 

compreender como alguma coisa permanece no tempo, evidencia que é preciso entender 

o sentido de continuidade relacionado aos processos. Para a autora é impossível 

preservar alguma coisa excluindo sua lógica organizativa. 

A professora Eliana entende que para remontar um ballet de repertório é 

necessário um estudo anterior ao processo, um estudo de época, de estilo etc. Ela cita o 

exemplo dos processos vivenciados no contexto da Escola de Ballet Dicléa Ferreira de 

Souza, onde se constituiu professora e coreógrafa. Ela aponta que, como é uma escola e 

não uma companhia, é necessário incluir crianças no espetáculo e, para isso, 

 

[...], tu fazes um estudo sim, do que tu vais usar, aí por exemplo, 

[...]onde nós vamos botar as crianças, então tu tens que estudar isso 

muito bem para não perturbar o seguimento do ballet, entendeu? La 

Bayadére nós colocamos crianças, né, numa...no templo, no primeiro 

ato, seriam as crianças criadas. Todo templo antigo, seja hindu 

seja...tem as crianças que ficam ali, então se colocou ali sem mexer 

em nada do seguimento do ballet, a gente bota criança em Copellia, a 

gente bota em... O quebra-nozes tem lugar para criança de sobra 

(risadas), em Dom-quixote a gente botou, a gente coloca onde elas 

possam entrar. ” (Informação verbal)20 

 

A professora Daniela também evidencia o estudo que se faz para inserir 

crianças em um contexto de ballet de repertório. Para ela a primeira etapa é a seleção 

dos grupos e distribuição de papeis, e então inicia-se o trabalho em sala de aula. 
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As vezes até elas nem sabem do que se trata, tu vai dando os passos 

isolados, até mesmo para tu distribuir os papéis sem, por exemplo, 

este grupo vai ser isso então tu vais dando os passos em aula e tu está 

vendo quem é que está fazendo aquilo, para quando tu distribuir os 

grupos tu já saber mais ou menos quem vai poder fazer aquilo, que é 

melhor do que tu botar e depois a pessoa não acompanhar e tu ter que 

tirar, porquê é uma escola. (Informação verbal)33 

 

É importante ressaltar esta questão pois, na prática, raramente vemos crianças 

inseridas em uma remontagem de repertório de grandes companhias. Porém, os 

contextos estudados exigem esta estruturação devido ao fato de serem escolas 

amadoras. Portanto, além de adaptar o espetáculo para que aconteça da melhor forma 

possível, ainda é importante mostrar ao público o trabalho desenvolvido com as 

crianças ao longo do ano. Por isso é perceptível a necessidade de um estudo anterior ao 

início do processo de remontagem, para que mesmo inserindo crianças não 

descaracterize a obra de referência. 

Percebe-se que, uma das primeiras etapas do processo é a escolha da versão 

que será remontada. Ao serem questionadas sobre este ponto, primeiramente as 

entrevistadas retomam a questão do respeito as composições originais evidenciando que 

o importante é fazer com que os bailarinos apareçam da melhor forma possível. A 

professora Isabel afirma que o maior critério para a escolha é o elenco que se tem 

disponível no momento. 

 

É quando eu escolho uma versão de um ballet eu sempre levo o 

critério o elenco que eu tenho, qual das montagens fica melhor 

adaptada para o elenco que eu tenho, porque não adianta eu gostar de 

uma montagem inglesa que tem muito detalhe, ou que vai exigir um 

grande corpo de baile, se de repente eu tenho um número restrito, 

então eu vou ver uma outra versão, que já me induza a fazer um tipo 

de adaptação melhor [...] (Informação verbal)21 
 

A professora ainda complementa afirmando que,  

 

[...]tudo depende da safra que acontece no momento, tem anos que tu 

vais conseguir produzir mais coisa, mais técnica, outros anos tu tens 

que adequar o ballet ao elenco que tu tens, de repente não é tão forte, 

mas tem bastante gente, pegam junto, são bonitas, físico legal, então 

dá para direcionar para uma montagem ou para outra de acordo com 

                                                
33 SOUZA, Daniela. Daniela Souza : depoimento [jun. 2018]. Entrevistador: Grégory de Souza Pinheiro. 

Pelotas, 2017. 1 arquivo .mp3 (15 min). Entrevista cedida ao Trabalho de Conclusão de Curso : O 

Processo de Remontagem e Adaptação de Ballets de Repertório: Um estudo sobre artistas do Ballet 

Redenção de Porto Alegre e da Escola de Ballet Dicléa Ferreira de Souza de Pelotas . 
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esses elementos que se tem.  (Informação verbal)21 
 

 

Já a professora Dicléa evidência dois critérios, “o maior critério primeiro o 

corpo de baile que de mais ou menos de para adaptar, e o segundo também é ter bons 

primeiros bailarinos. ” (Informação verbal)19. Além disso, para ela existem versões que 

são “favoritas”.  

 

[...] como por exemplo O Lago dos Cisnes eu montei Makarova, eu 

era apaixonada, por aquela versão, então foi aquela versão da 

Makarova [...] E geralmente é assim como, por exemplo, Dom 

Quixote, aquela que fazia a Kitri no, como é o nome dela? Do 

American Ballet Theater! Foi a versão deles, e aquela que dá mais 

assim... tem muitas coisas que a gente acha bonita, mas que não é não 

casa com o nosso grupo entendeu? Isso aí tem que ser muito bem 

escolhido. ” (Informação verbal)19 
 

Ao afirmar isto, novamente a professora retoma o primeiro critério, deixando 

perceber que o mais importante é que os bailarinos estejam confortáveis e 

aparentemente “bem” em cena. De acordo com ela “A gente tem que ver e não é só a 

primeira bailarina é o elenco, [...] Não adianta ter só um tem que ser uma equipe que se 

entenda em cena. ” A professora Eliana, ressalta que existem coisas que são mutáveis 

no processo, porém tem outras que não. Ela retoma o exemplo de Giselle, 

 

[...] hoje em dia os bailarinos trocam muita coisa, muito detalhe 

aquilo que eu te falei de Giselle do segundo ato, os homens não 

fazem mais aquela quantidade de saltos, ã, mas o que acontece em 

cada determinada parte da música é essencial, aquilo ali não se toca, 

mas sabe como é aquela história quem conta um conto aumenta um 

ponto (risadas), então tu tens que fazer uma pesquisa grande [...]” 

(Informação verbal)20 

 

Sobre esses procedimentos de escolhas de versões, a professora Daniela 

menciona que: “A gente pesquisa vê o elemento que tem, vê o que que pode ser 

aproveitado daquela versão, entendeu e vai adaptando para as pessoas que tu tens. ” 

(Informação verbal)22. Diante desta afirmação questionei a professora Daniela se seria 

possível que ocorresse uma mistura de diferentes versões. Para ela isto é possível: 

“Claro que acontece, não de todo o ballet, porque tu vais seguir uma linha, mas de 

repente uma variação de repente uma, entendeu, [...]” (Informação verbal)22. Diante 

disso reflito na afirmação de Falbush (1990), quando diz que fazer uma dança é como 

escrever, a primeira etapa é achar o que dizer e então dizer tão bem quanto possa. Para a 

autora quanto mais se explora mais fácil se encontra.  
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Explorar um ballet de repertório, mesmo diante das suas especificidades é 

como descobrir um mundo à parte em diferentes momentos. Por mais que se tenha uma 

versão de referência, uma remontagem nunca será igual à outra, pois conforme já 

afirmamos no referencial teórico, existe um conjunto de elementos que compõe o 

processo da remontagem: obra referência, sujeitos e contexto. Portanto, por mais que se 

mantenha a obra de referência, sempre mudam os sujeitos e o contexto e assim se 

constrói o novo dentro da realidade já vivenciada, ou seja, o novo imerso no velho. 

Neste sentido Maheire (2003) afirma que “A imaginação, consciência afetiva de um 

objeto em imagem, se constitui pela degradação, ou seja, pela transformação de um 

saber já incorporado, isto é, subjetivado pelo sujeito ao longo da sua história. ” 

(MAHEIRE, 2003, p. 150).  

Retomando considerações das entrevistadas sobre a etapa de distribuição dos 

papeis, a professora Daniela entende que esta escolha se inicia nas aulas, 

experimentando e percebendo qual papel é melhor para cada indivíduo, como já 

apontamos. Ela complementa as colocações ao dizer que compreende que na escola, 

“[...] a gente tem um bom discernimento aqui, a gente nunca deu papel para quem não 

pudesse fazer, por mais que a gente tenha simplificado adaptado, mas aquela pessoa vai 

poder fazer aquilo com segurança. ” (Informação verbal)22.  Concomitante a esta ideia a 

professora Isabel entende que devesse avaliar a escolha através de três critérios: 

competência, temperamento e técnica. Para ela é importante enxergar no bailarino estes 

três pontos para discernir o que ele pode ou não fazer: “as vezes tu tens meninas lindas, 

tecnicamente são muito boas, porém emocionalmente são muito inconstantes, então fica 

difícil de tu entregar um papel para ela em que ela vai ser muito desafiada e que ela vai 

perder sua autoestima no meio do palco [...]” (Informação verbal)21.  Percebemos, 

através da fala dela, que dentre estes critérios o que mais impera é o temperamento.  

 

Eu sempre bato nesta tecla do temperamento porque, porque eu não 

posso pegar uma menina extremamente romântica, com uma 

dinâmica de trabalho que já é um pouco mais lenta até por esta 

questão deste temperamento dela e querer que ela faça um alegro 

brilhantíssimo né, então eu sempre tive muito cuidado de adequar o 

papel, para a bailarina que eu tinha ou para as bailarinas que eu tinha 

(Informação verbal)21 

 

Para complementar a professora traz um exemplo de uma de suas 

remontagens,  

 



 
 

81 

 

[...] por exemplo, teve uma montagem que eu fiz de Bela 

Adormecida, eu tinha uma menina maravilhosa extremamente 

romântica, mais tímida, que foi designada para aurora, eu tinha uma 

outra com a mesma qualidade técnica só que com uma figura mais, 

imponente, foi minha fada lilás, e tinha uma outra com uma técnica 

absurda, mais para uma Kitri digamos assim, e para desenvolver um 

papel pra ela dentro deste ballet eu fiz uma adaptação no papel de 

Carabossi pra ela onde tecnicamente ela arrasava na cena, então eu 

tinha cada uma das três, colocadas em papeis onde elas brilharam, a 

aurora, a fada lilás, e a Carabossi. (Informação verbal)21 

 

Neste ponto também percebemos que as falas das professoras se cruzam, 

Eliana, ao citar o exemplo de uma das remontagens de Giselle, na qual participou como 

primeira bailarina, evidencia que nesta época a professora Dicléa tinha uma outra 

bailarina tecnicamente superior a ela, porém, segundo Eliana faltava teatralidade para 

representar Giselle.  Então de acordo com a professora “Tu não vais montar uma sílfide, 

com uma bailarina que não seja lírica, que seja demi-caráter até vai fazer, mas não... 

entendeste? Tu já vais escolher a pessoa para aquele papel, uma pessoa que possa 

cumprir, [...]” (Informação verbal)20. Dicléa complementa a fala da professora Eliana 

com outro exemplo de suas montagens, 

 

[...], mas eu acho assim, que para escolher, primeiro lugar tu tens que 

ver para qual ballet, como eu te disse. Por exemplo Paula para 

Caçadoras é um papel para ela tem coisas que a gente tem que ver 

para quem pode dar as coisas. Vou fazer assim um balé sensual, um 

Sherazade da vida dá para ela, agora vai fazer uma Coppelia já não 

vejo a Paula, [...] (Informação verbal)19 

 

Moreira (2014) entende que, “o bailarino deverá, para além da técnica e da 

expressividade revistas anteriormente, desenvolver certas capacidades de interpretação 

que funcionarão como um complemento deveras útil àquela aprendizagem. ” 

(MOREIRA, 2014, p.17). A autora entende que para tal é imprescindível que o 

bailarino se envolva na tarefa de compreender os aspectos essenciais da peça que vai 

desempenhar: “E seria de esperar que, por livre e espontânea vontade e curiosidade, os 

bailarinos empreendessem essa tarefa de pesquisa e visionamento dos bailados e da 

interpretação dos grandes nomes da dança clássica. ” (MOREIRA, 2014, p.17). A 

professora Eliana, quando questionada sobre como lidar com a interpretação dentro dos 

processos de remontagem, evidencia em sua fala uma grande aproximação com o que 

afirma Moreira (2014). Para a coreógrafa, 

 

O ideal assim, é que a pessoa tenha interesse [...] vai dançar Giselle é 
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uma mocinha adolescente do interior da França há séculos, como é 

que pensa aquela pessoa e a pessoa se movimenta conforme ela 

pensa. Tu não vais querer pegar uma menina a não ser que tenha um 

estudo muito grande que ela tenha esse entendimento, uma guria que 

goste de funk e essas coisas e querer que ela faça uma lady, quer dizer 

poder tu podes depende da pessoa, a pessoa tem que ter esse interesse 

e isso é uma coisa que precisa cultura conhecimento entendeu, eu não 

tinha nem cacoete para fazer Carmen, mas eu era atriz. (Informação 

verbal)20 
 

Todo o tempo em suas falas Dicléa, Eliana e Daniela, ressaltam que, 

atualmente para elas os bailarinos (mesmo muitos dos que estão em grandes 

Companhias de Dança) têm dado mais importância para a técnica do que para a 

expressão sendo que compreendem que isso dificulta os processos de remontagem pois 

falta, conforme afirma Eliana, qualidade artística nas pessoas: “Não é só técnica, precisa 

do olho, essa coisa toda, qualidade, tu podes domar um artista, bailarino é como um 

ator, mas tu vais fazer bem não vais fazer lindamente.” (Informação verbal)20. Sobre 

este ponto, Xarez (2012) apud Moreira (2014) aponta que, “quando se inverte a 

finalidade a técnica [...] poderá mesmo funcionar como inibidora da expressão” 

(XAREZ apud, MOREIRA, 2014, p.16). Portanto, para a autora, a dança fica restrita a 

um desfile de habilidades técnicas, e assim deixa de ser uma arte, e se aproxima de uma 

linguagem mais atlética. A professora Dicléa traz em sua fala dois exemplos a partir da 

sua experiência, 

 

é que é só técnica, técnica, a Tânia, quando assistiu que a Daniela foi 

fazer ã, Carmen em Joinville, todo mundo ficou assim, tinha do 

Studio D, lá de São Paulo, um Pas de deux, maravilhoso, e ela tirou 

primeiro lugar, tecnicamente o outro tinha muitíssimo mais, mas a 

interpretação é que eles dão muito valor agora, e agora mesmo porque 

eu tive com a Addy Ador em Joinville e ela tava dizendo: Dicléa são 

maquinas, são maquinas, olha fazem seis, sete, oito, piruetas, coisa 

assim que tu nem sabe da onde tiraram aquilo, fazem não sei quantos 

fuéttes, fuéttes triplo, quádruplo, tudo, mas a cara que entrou é a 

mesma que entrou é a mesma que vai sair. A cara é a mesma se fez 30 

piruetas ou se caiu do palco entendeu, não tem interpretação 

nenhuma. (informação verbal)19 

 

Daniela também concorda com este ponto de vista ao compreender que ballet 

exige uma carga interpretativa, dramaticidade. Para ela no contexto da escola “falta essa 

carga dramática essa coisa interpretativa tanto para felicidade quanto para o drama, isso 

que a nossa escola é conhecida como fazer artistas né, [...] a gente tem um diferencial 

né.” (Informação verbal)22. Ou seja, podemos denotar das falas que as professoras 

compreendem que o ensino do ballet exige mais que prática técnica. Exige 



 
 

83 

 

envolvimento e desenvolvimento de expressividade. 

Ao pensarmos em processo de remontagem de ballet de repertório, o 

primeiro ponto destacado pelas entrevistadas, foi o respeito às coreografias ditas 

originais e, com isso, uma outra etapa do processo que é a adaptação coreográfica. 

Relacionado a isto percebemos, ao estudar o desenvolvimento do referencial teórico, 

que fenômenos são modificados pelas contingências do ambiente em que estão 

inseridos, e esta modificação acontece na interação entre indivíduo e ambiente físico e 

social no qual se encontra. Ao compreender adaptação coreográfica, a professora Dicléa 

diz que, “Sim, a coreografia tu tem que moldar para a pessoa que está dançando [...] 

Tem que adaptar e fazer com que ela pareça bem o importante é parecer bem não é fazer 

três quatro cinco piruetas é fazer duas e aparecer bem [...]” (Informação verbal)19. A 

professora ressalta esta ideia através de um exemplo. 

 

É como eu te digo em La Bayadere, não sei que lá, não sei que lá, 

developé, segunda, (imitou um som como se tivesse repensando a 

coreografia) tendu, segunda. A mesma coisa digamos, não a mesma 

coreografia, mas a mesma direção de corpo, é a mesma direção o 

mesmo corpo, que não desfavoreça a coreografia, entendeu? Tu tens 

que facilitar, facilitar é uma coisa agora mudar a coreografia é outra 

coisa. (Informação verbal)19 
 

A professora Eliana ressalta que quando o bailarino não consegue fazer 

exatamente o que se tem posto coreograficamente, não adianta insistir, é necessário que 

haja uma adaptação para que aconteça da melhor forma possível pois, na sua concepção 

“[...] quem paga o ingresso, não quer ver bailarino tropeçando nem caindo nem botando 

a língua de fora, quer ver um espetáculo [...]” (Informação verbal)20. A professora Isabel 

concorda com estas afirmações quando diz que “a gente faz pequenas adaptações para 

que a coisa aconteça o mais limpo possível, sem quebrar o estilo do ballet, [...]” 

(Informação verbal)21.  

É perceptível, ao analisar as entrevistas, o lugar de fala das professoras, pois 

em todo o tempo relacionam as suas experiências, trazendo diversas vezes exemplos 

para consolidar o que estão afirmando. Com isso também podemos inferir, junto ao 

referencial teórico, que existem pequenos movimentos na direção de relacionar o 

processo de remontagem, mesmo que minimamente, à condição autoral destes 

processos. Conforme vimos anteriormente, as divulgações de espetáculos que carregam 

o termo Ballet Clássico de Repertório, tem se preocupado em nomear o 

repositor/adaptador bem como o coreógrafo da obra dita original. Diante disso 
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relacionei esta discussão à uma questão discutida ao longo da entrevista, em que 

questionei se fazer adaptações em um ballet de repertório leva a criação de uma nova 

versão? 

A professora Eliana acredita que sim pois, segundo ela, qualquer coisa que se 

modifique é uma nova versão. Concomitante a isto a professora Isabel afirma que as 

adaptações feitas “passam a ser essa nova pequena montagem, ela passa a ser uma 

versão do repertório particular da minha escola, então assim ó, não deixa de ser uma 

nova versão, mas uma versão minha. ” (Informação verbal)21. De acordo com a 

professora, 

 

[...] muitas vezes eu utilizo as versões russas, muitas vezes, mas não 

quer dizer que eu fique presas só a elas, se tem uma versão 

australiana, bom essa versão está melhor para o nosso momento então 

vamos para esta versão, e depois que tu monta uma versão tu te 

apropria um pouco dela, porque é claro tu vai fazer pequenas 

adaptações de acordo com o grupo que tu tem, e então assim ela já 

começa a fazer parte do teu próprio repertório, porque cada escola vai 

ter o seu repertório de coisas, e o seu repertório de adaptações. 

(Informação verbal)21 

 

Sabemos da percepção empírica de que as obras de repertório do ballet clássico 

estão em domínio público, até por que, acordo com Cabral (1998), pertencem ao domínio 

público as obras que excedem o prazo dos direitos patrimoniais do autor, os quais no Brasil 

perduram por setenta anos contados do dia primeiro de janeiro do ano subsequente ao seu 

falecimento. Além disso também pertencem ao domínio público obras de autores sem 

sucessores e também de autores desconhecidos. Sobre este ponto a professora Daniela 

levanta uma dúvida em sua fala. Ela diz que considera que domínio público é aplicado às 

músicas e não às coreografias das obras e ainda ressalta que para remontar se necessita de 

autorização dos remontadores oficiais. Ao mesmo tempo, ao citar exemplos, ela utiliza 

ballets do século XX: “[...] Balanchine que tem o repertório né, tu não podes remontar 

Balanchine sem ter autorização, é claro que as pessoas acabam remontando né, mas tu vais 

apresentar isso num festival por exemplo tu não pode. ” (Informação verbal)22. Neste sentido 

parece que a professora se contradiz, pois, de acordo com a lei dos direitos autorais as obras 

de repertório do século XVIII e XIX encaixariam na definição de domínio público definida 

por Cabral (1998), tanto nos aspectos musicais como nos coreográficos. A professora Daniela 

afirma que a escola nunca teve problemas com direitos autorais, “talvez também porque a 

gente more num lugar distante aqui, eu estou dizendo assim por levar repertório, a gente 
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nunca teve, ninguém nunca foi se queixar que a Dicléa está remontando, e porque a gente 

sabe fazer a coisa como tem que ser, não estou assassinando ballet nenhum” (Informação 

verbal)22 Com relação à direitos autorais a professora Dicléa conta que,  

 

O único problema que eu tinha, é que aqui a ecad ficava louca, louca 

por dinheiro como ela é até hoje e quando eu montei Lago em quatro 

atos de domínio público todo mundo sabe né! E foi lá a ecad me 

cobrar e queria que eu pagasse os direitos autorais, eu digo gente é 

domínio público e queriam embargar o espetáculo foi uma loucura 

tive que atrasar para começar o espetáculo dizendo que depois 

acertava com eles aquela coisa toda, aí depois, mandei para o Rio 

essa coisa, eles foram chamados atenção que é um horror e eu não 

paguei [...] a vantagem do ballet de repertório é isso porque a ecad 

leva um dinheirão [...] (Informação verbal)19 

 

Concomitante a isso a professora Isabel conta que já teve que parar uma 

remontagem devido a cobrança dos direitos autorais,  

 

Houve, ã, a alguns anos atrás, os concursos de dança aqui era, tudo se 

podia dançar, até que veio a questão acho que vinda de fora mesmo, 

dos direitos autorais, que não se poderiam mais montar determinadas 

coisas, por existirem esses direitos autorais destes coreógrafos, como 

Serenade, como Pas Clássique, como sei lá, ã, está, uma montagem 

que eu tive que parar foi, Romeu e Julieta de Machmilian. 

(Informação verbal)21  
 

Retomando a ideia de domínio público, Cabral (1998), afirma que este 

pressupõe a livre utilização da obra. No entanto, o autor afirma que esta livre utilização 

não significa que a obra é algo abandonado para ser utilizada de qualquer forma. Ao 

contrário, a obra em domínio público pertence a toda a sociedade, e o Estado deveria ser 

o guardião daquilo que é um bem comum. Portanto, em tese o Estado também teria 

responsabilidade com a defesa da integridade e autoria da obra caída em domínio 

público. Evidencio esta questão pois, ao longo da entrevista, surgiu a hipótese de que 

existem alguns “ballets exceção”, que permitem mais modificações na sua composição 

que outros. A professora Isabel Beltrão cita o exemplo de O Quebra-Nozes. Ela diz que 

 

O Quebra-Nozes, tu vês coreografias completamente diferentes que 

são autorais, uma variação, o Grand pas de deux do segundo ato, isso 

se mantêm, mas o resto, dança chinesa, valsa das flores, dança russa, 

espanhol, tudo é autoral, claro tu vais usar elementos que tu viste, ah 

olha que legal isso aqui, mas é autoral, então eu acho que esse é um 

ballet exceção, eu considero assim eu considero. (Informação 

verbal)21  
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A professora Eliana ao ressaltar a questão da autoria em ballet de repertório 

também fala em O Quebra-Nozes, “[...] se tu fores remontar, originalmente, então por 

exemplo O Quebra-nozes, o que a gente respeita, o pas de deux, que é o que ficou, o 

roteiro, [...]”20. Isto é, ao que parece existem alguns ballets que devido às diversas 

versões apresentadas é mais difícil mensurar a obra original, facilitando assim a criação 

autoral dentro das remontagens. A professora Dicléa traz outro exemplo,  

 

E tem várias versões de Carmen, não é um ballet tão assim como é Le 

Sylphide, como é uma Bela, como é um Lago, já é uma coisa que 

deixa muito...inclusive eu tenho uma versão de Carmen e dança 

contemporânea linda.  Então Carmem já deixa mais livre! O 

coreografo mais antigo assim, todo mundo inclusive, a coreografia do 

Walter era do Walter até que a gente conheceu a outra, porquê 

roubam muito! (Informação verbal)19 

 

Neste Sentido Côco (2003), afirma que todos os teóricos que discutem 

autoria consideram a subjetividade inserida neste processo, destacando, assim, a 

criatividade, a inventividade e o estabelecimento de sentido e considerando o homem 

sempre como um ser comunicativo e produtor de objetos culturais. Isto é perceptível na 

fala das entrevistadas sobre seus próprios processos de criação. Ao ser questionada 

sobre os espetáculos em que assinou a coreografia Eliana cita alguns exemplos. Ela 

conta que fez uma versão autoral de Cinderella,    

 

[...] a minha Cinderella original, [...] eu peguei o argumento da ópera 

de Rossine e misturei com a história com o conto, o príncipe trocava 

de lugar com o mordomo, as irmãs corriam atrás do mordomo 

achando que estavam correndo atrás do príncipe, entendeu por isso 

que tem aqueles desmaios todos, é quando o mordomo se revela 

mordomo e não príncipe e a Cinderella tava feliz tava namorando um 

mordomo, não sabia que era um príncipe [...] (informação verbal)20 

 

Sobre o processo de montagem deste espetáculo a professora relata que na 

época em que fez Cinderella, o corpo de baile da escola não era tecnicamente forte, 

porém tinham uma boa primeira bailarina e duas solistas que fizeram as irmãs. Ela 

relata que nesta versão não tinha madrasta e sim um pai bêbado, “e eu que adaptei, 

peguei um pouco do conto um pouco da ópera e fiz, agora eu criar uma história assim 

do nada acho que não, adaptei ópera para ballet, Cavaleria Rusticana e Traviata. ” 

(Informação verbal)20. Quando questionada sobre como lida com os direitos autorais 

Eliana afirma que nunca recebeu nada pelas criações e complementa afirmando que, 
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O que já me roubaram de coreografia é uma imensidão, e eu não vou 

me meter com processo, eu teria até como provar, por vídeos por 

datas, por coisa de jornal, mas é uma incomodação, acho muito 

pequeno quem faz isso, e eu não gosto, não gosto de remontar nem o 

que é meu, a não ser ballets originais, isso eu gosto de trabalhar estilo 

época, blábláblá mas copiar o que é meu, tudo eu acho horrível, tudo 

eu quero mudar, tudo eu quero refazer. (Informação verbal)20 

 

Isabel também conta sobre o processo de criação de espetáculos autorais. Ela 

diz que quando quer montar um ballet infantil, ao mesmo tempo quer dar um 

determinado conhecimento para a plateia, que naturalmente é formada por pais. Nesse 

momento em que vão entrar as crianças, ela diz que não quer apenas que os pais vejam 

a dança delas, mas quer que eles percebam outras coisas então, para que isto ocorra da 

melhor forma possível, ela insere cenas de ballet de repertório, dentro deste espetáculo 

que vai criar. Ela evidencia que as partes de repertório que não são autorais são 

devidamente referenciadas. Então, com isso, ela afirma que cria um novo ballet. Ainda 

sobre estes processos ela conta, 

 

[...] eu gosto muito de colocar cenas um pouco cômicas que ligam um 

quadro no outro, então o Coppélius entra atrapalhado faz alguma 

coisa, tropeça em alguma coisa e entra um outro grupo e vai dançar 

entende? Então assim ó, eu crio ligações para que  ballet infantil fique 

interessante mas sem deixar que o ballet de repertório faça uma base 

pra ele, já fiz isso também com Giselle, né ai eu faço uma festa no 

campo, aí a festa no campo vai acontecer com Giselle as suas amigas, 

o seu corpo de baile, mas que depois vai vir outra cena, onde a 

Giselle vai atuar fazendo outra coisa, chamando um grupo de crianças 

para dançar, então assim ó, sempre me servindo de um ballet eu crio 

outro, mas sem deixar de anunciar que estou me utilizando de 

fragmentos de uma obra de repertório clássico. (Informação verbal)21 

 

Quando questionada sobre como lida com os direitos autorais destes ballets a 

professora afirma que “[...] na verdade eu nunca pensei nisso, agora entrou um ponto de 

interrogação múltiplo, eu nunca registrei uma obra porque todos os anos eu crio um 

grande ballet. ” (Informação verbal)21.  

Ao refletirmos sobre os processos de remontagem e adaptação dos contextos 

estudas, alinhando estas propostas as discussões evidenciadas ao longo do referencial 

teórico, percebemos diversas aproximações com a subjetividade envolvida em 

processos de criação totalmente autorais. Podemos perceber também muitas 

aproximações entre os posicionamentos das entrevistadas, ao mesmo tempo em que, 

quanto a metodologia de organizar os espetáculos baseados em ballet do repertório 

clássico, vemos que a escola de Porto Alegre opta por trabalhar com trechos de obras ao 
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invés de apenas desenvolvê-las dentro das montagens completas, como acontece com a 

escola de Pelotas. 

As aproximações entre as falas das entrevistadas e os estudos desenvolvidos 

para a construção do referencial teórico deste trabalho facilitaram a compreensão das 

ideias desenvolvidas pelas professoras e proporcionaram um melhor entendimento da 

prática desenvolvida pelas escolas, seja no sentido do respeito que as mesmas têm pelas 

coreografias ditas originais, ou evidenciando a parcela de autoria que envolvem estes 

processos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

o realizar os últimos apontamentos deste estudo, retomo os 

objetivos da pesquisa realizada: em termos gerias busquei 

investigar processos de remontagem e adaptação de ballets de repertório na Escola de 

Ballet Dicléa Ferreira de Souza, em Pelotas/RS e no Ballet Redenção, em Porto 

Alegre/RS, e assim problematizar a condição de autoria das obras associadas a estes 

âmbitos. 

Ressalto que o olhar desta conclusão se volta primeiramente ao processo de 

escrita da própria pesquisa. Evidencio aqui que a escrita do referencial teórico 

demandou mais tempo do que o previsto no projeto devido, primeiramente, à falta de 

bibliografia em língua portuguesa que apontasse conceitos e definições históricas a 

respeito do termo ballet de repertório. As reflexões sobre o termo tiveram que ser 

construídas baseadas em bibliografias de outros campos de conhecimento o que 

demandou um estudo mais lento.  

Este trabalho não buscou consolidar ideias sobre a construção histórica e 

conceitual do objeto de estudo, mas sim traçar possibilidades para analisa-las. Neste 

aspecto também é preciso ressaltar que também ainda são poucas as fontes históricas de 

história da dança em língua portuguesa, sendo que a opção por reunir fontes gerias  

mais antigas sobre história da dança, e muitas vezes consideradas em certa medida 

obsoletas, foi uma necessidade para que eu pudesse um cenário histórico a partir do 

qual e com o qual pude colocar em diálogo alguns artigos, dissertações e teses mais 

atuais que iniciam um movimento de redimensionar as fontes mais tradicionais. Ao 

longo da minha trajetória discente tenho me interessado pelo estudo em história da 

dança e é frequente a constatação de que as fontes históricas mais atualizadas ainda não 

estão traduzidas em português. Nesta direção, já aponto que esta monografia permitiu 

reforçar o argumento de que o campo da tradução de obras e produções de 

pesquisadores e autores contemporâneos de história da dança é um nicho com lacunas 

cada vez mais evidentes e que aguarda os esforços dos agentes estudiosos da dança para 

que assumam essa demanda do campo como objetos relevantes de pesquisa. 

 Com relação aos sujeitos e aos contextos de pesquisa escolhidos, o estudo 

objetivou registrar o trabalho realizado pelos artistas em foco na pesquisa, bem como 

refletir sobre os modos de remontar ballets de repertório do Ballet Redenção (Porto 

A 
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Alegre-RS) e da Escola de Ballet Dicléa Ferreira de Souza (Pelotas-RS), espaços 

amadores de prática e produção de dança. Assim procurou ressaltar as possibilidades 

criativas dos processos de remontagem de ballets de repertório nos referidos espaços, 

tendo um olhar atento à condição autoral destes processos. 

Para alcançar estes objetivos, foram elaborados quatro roteiros de entrevista, 

tal qual descrito no capítulo 3 (Metodologia). Após realizadas, transcritas, e analisadas 

as entrevistas, foi possível compreender indicações importantes sobre os modos de 

remontar e adaptar ballets de repertório dos contextos de pesquisa estudados, bem como 

a forma como cada espaço lida ou lidou com questões relacionadas a autoria de 

espetáculos autorais e não autorais. Dentre os procedimentos necessários para alcançar 

tais objetivos, aponto aqui a importância do referencial teórico para a construção 

conceitual desta pesquisa, pois traçar possibilidades para compreender pontos como 

autoria dentro dos processos de remontagem somente foi possível através das relações 

feitas no decorrer dos capítulos.  

Com isso, percebemos que cada escola possui uma forma diferente de 

trabalho, principalmente no que concerne as criações autorais. No entanto, foi possível 

identificar diversas aproximações nas falas das entrevistadas, com relação ao processo 

de remontagem e adaptação de ballets de repertório. Entendemos que ambas escolas 

prezam por um respeito com as composições originais dos referidos ballets, abrindo 

espaço para pequenas adaptações. Todas as entrevistadas afirmam que consideram ser 

possível fazer diversas adaptações desde que não descaracterize a obra original. Ao que 

parece, nenhuma delas percebe a condição de autoria envolvida nestes processos, porém 

através dos estudos feitos com relação a este ponto, podemos inferir que a criatividade, 

a inventividade e a subjetividade estão, mesmo que minimamente, presentes nestes 

processos aqui descritos pelas suas falas. As entrevistadas em todo o decorrer das 

entrevistas trazem as suas vivências e experiências para justificar suas escolhas com 

relação às remontagens. Isto é fator que aponta um caminho para identificar estas 

pequenas parcelas de autoria na relação com a reposição de obras do repertório clássico. 

Através das reflexões feitas pelo diálogo entre o referencial e as análises das 

colocações das entrevistadas, também foi possível identificar características parecidas 

com relação aos procedimentos que envolvem a aproximação das obras objetos de 

remontagem. Para elas é importante realizar um estudo anterior às adaptações e cada 

etapa que envolve estes processos necessita uma pesquisa para que, ao final, o 

espetáculo aconteça no melhor contexto possível. Tais etapas envolvem, um estudo 
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prévio, distribuição dos grupos e seleção dos papeis, reposição e adaptação 

coreográfica, para então chegar a um resultado final.  

Também é possível notar que, além de cada escola ter o seu próprio 

repertório de adaptações, possibilitando a criação de diferentes versões de um mesmo 

ballet, as entrevistadas reconhecem que nenhum espetáculo é igual ao outro mesmo 

quando este se dá no mesmo espaço pois, afinadas com o que a literatura aponta, 

concordam, cada uma à sua maneira, que existem variáveis que alteram os processos e 

consequentemente o produto. Portanto reforçam a percepção de que quando alteram-se 

o tempo, o espaço e os sujeitos envolvidos nas remontagens altera-se também as ideias 

e, assim, as adaptações feitas para aquele espetáculo.  

Diante das análises podemos considerar, portanto, que remontar e adaptar um 

ballet de repertório não envolve apenas a cópia fiel de um vídeo da versão escolhida 

como referência, mas abrange também, escolhas, sujeitos, tempo e contexto. Por mais 

que as entrevistadas ressaltem que existe apego ao respeito pelas obras ditas originais, 

cada processo é único e produtor de diferentes versões e significações para uma mesma 

obra. Assim, reconhecer que existem parcelas de processo criativo nestas ações de 

remontagem e adaptação e que as diferentes tomadas de decisão, ao longo do tempo, 

modificam e reestruturam o espetáculo em questão podem colaborar para um trabalho 

de prática e produção de dança amadora mais comprometida com a qualidade artística.   

Vale ressaltar que a pesquisa, buscou estudar a condição de autoria e 

processos criativos inseridos nas obras do repertório clássico. No entanto assumimos 

que não foi possível realizar um aprofundamento nas discussões conceituais sobre o 

tema em questão visto que, no decorrer dos estudos, percebemos a necessidade de 

compreender o conceito desde noções bastante introdutórias. Assim, escolhemos não 

entrar na seara das discussões filosóficas sobre autoria por perceber que este mergulho 

mais complexo exigisse um tempo e até mesmo uma maturidade compreensiva que 

ainda não dispúnhamos e que vem amadurecendo juntamente com a finalização desta 

monografia. Acreditamos que a investida no aprofundamento conceitual em tono do 

universo da autoria pode ser uma aposta para a continuidade das pesquisas, em uma 

futura especialização ou mestrado. 

Diante das análises e do que foi possível realizar no referencial teórico, 

entende-se que o estudo deu conta de alcançar os objetivos propostos. Portanto concluo 

que esta pesquisa foi de suma importância para aproximar estudos teóricos à pratica de 

remontar e adaptar ballets de repertório, qualificando as reflexões sobre estes processos. 
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Realizar esta pesquisa possibilitou identificar diferentes olhares para esta prática 

explorada nos espaços escolhidos e problematizar, mesmo que de forma inicial, a 

condição de autoria. Fez-nos repensar a própria prática e consequentemente trouxe 

diferentes descobertas que envolvem o objeto em foco no estudo. A exemplo disso 

temos as importantes colocações das professoras Dicléa e Isabel, quando afirmam que 

alguns ballets permitem uma maior utilização da criatividade, e subjetividade na sua 

remontagem. Outro aspecto importante é a oportunidade que a monografia ofereceu 

para registrar procedimentos e estratégias de trabalho de escolas de ballet que estendem 

o ensino que desenvolvem para além da prática técnica do gênero do ballet, 

oportunizando aos inúmeros alunos e alunas que estudam em seus ambientes formação 

ampliada no âmbito da cultura da dança.  

Desta forma concluímos que, diferentes processos em diferentes âmbitos e 

diferentes tempos, proporcionam a criação de novas versões de um mesmo repertório. 

Por mais que se tenha um respeito às obras ditas originais, com o foco em manter os 

registros das obras dos séculos XVIII e XIX identificamos o quando tão difícil 

mensurar esta condição “original”. No entanto, ao mesmo tempo, ressalta-se que esta 

busca pelo original historicamente possibilitou a difusão destes ballets de repertório e, 

consequentemente a propagação da dança clássica europeia por diversos países do 

mundo. 
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