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RESUMO: A apresentação desta narrativa se concretiza através do olhar de Cássia            
Charrison, Paula Feitosa e Tatyana Felix, três alunas do curso livre de ballet clássico              
da professora Helena Matriciano Lima, na Angel Vianna Escola e Faculdade de            
Dança. O trabalho pretende fazer uma exposição reflexiva, lúdica e informal sobre a             
forma como a professora apresenta elementos para a organização física e           
emocional de seus alunos, a conquista da consciência do corpo e dos movimentos,             
necessários ao aprendizado da técnica, bem como a afirmação de que o processo             
de aprendizado, dentro do contexto deste curso, acontece de forma consistente e ao             
mesmo tempo prazerosa. 
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INTRODUÇÃO PELO OLHAR DE TATYANA FELIX: 

Bom dia! Meu nome é Tatyana Felix. Sou formada e reformada pela            

Faculdade Angel Vianna. Hoje eu sou aluna do Curso Livre da FAV de Ballet              

Clássico, da professora Helena Lima. 

AS PALAVRAS E EXPRESSÕES 

Calma, respiração, escuta, "se organiza", cuidado, olhar, posicionar, lapidar,         

construção, voz, coerência, acolhimento, musicalidade, senso de humor, disciplina,         

técnica, amor, entrega, atenção, dedicação, assiduidade, pontualidade, detalhe,        

generosidade, respeito, conhecimento, paixão, diversidade, versatilidade,      

inteligência, comunicação, prazer, demonstração, imagens, ação, imaginação,       

vivência da técnica, ativismo, resistência, reconhecimento. 

É o melhor chão que você respeita. 

"Vai chorando e vai fazendo" / "Não há o que não haja" / "No meu mundo..."                

/ "Axilas maravilhosas de Dove" / "Não abraçar o amigo invisível" / Evelyse, Acarajé,              

Olhar da Noiva de Chucky, Jack Nicholson, Moldura de periquita, Bandeijinha de            

periquita, Catando florzinha, Velhinho na praia, Pedindo um dinheirinho, Iemanjá,          

Machadinha de Oxossi, Espelhinho de Oxum, Acarajés ao alto, Espetinho de           

churrasco, Playmobil, Ombrinho da Bibi Ferreira, Chuveirinho, Pé de Periquito, Pé de            

mosquito, Pé de Aladim, Nacional Kid, Ensinamento Ninja. 

CAMISETAS COM A GRIFE DA TIA HELENA 

"Acredite na beleza viva do abdômen." 

"Entre a direita e a esquerda o exercício não acabou." 

"A vida continua do lado esquerdo." 

"Precisamos falar sobre Kevin." 
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"A resposta está em você, Daniel San." 

"Não prende a boca porque parece que esqueceu a dentadura em casa." 

"A fé é no Altíssimo, mas o olhar é no ponto 1." 

"Nem tudo é culpa de Evelyse." 

"Existe vida após a pirueta." 

 

PELO OLHAR DE PAULA FEITOSA: 

- Por que uma aula de ballet precisa ser tensa, séria? 

- Porque o professor de ballet precisa ser mal humorado, autoritário? 

Com respostas do tipo: 

“Você pergunta demais, faça” ou “é assim porque sempre foi”. 

- Porque aprisionar a dança numa representação do que foi no passado? 

São tantos questionamentos sobre essa dança que começou há mais de 500            

anos na Itália e se desenvolveu na França, Rússia e Inglaterra, e que requer muito               

estudo e prática constante, iniciada normalmente ainda criança, que é comum           

ouvirmos o famoso discurso do “eu não sei dançar”, ‘Isso não é para mim”, “é               

impossível”. 

Então uma pessoa adulta não pode fazer ballet? Não pode se iniciar no             

ballet? E o ballet é para todas as pessoas? 

Realmente, o ballet clássico é uma das artes mais difíceis. É um estilo de              

dança altamente técnico e que possui um rebuscado vocabulário de movimento. 

Mas, ao conhecer as aulas de ballet iniciante da professora Helena           

Matriciano Lima, graduada e pós graduada pela Faculdade Angel Vianna, esses           

paradigmas foram e vão se transformando. 
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A atmosfera suave e ao mesmo tempo de uma competência excepcional,           

permite que todos os alunos possam ser eles mesmos, com suas subjetividades e             

individualidades. 

A possibilidade dessa presença tão pessoal faz com que a técnica complexa            

dessa dança vá sendo absorvida e vivida sem que se dê conta. 

Aos poucos, os braços, a cabeça, o pé bem trabalhado, a compreensão dos             

passos, a terminologia tão codificada, a coordenação com a música, tudo vai sendo             

apreendido, com cada um se apropriando dessa dança como lhe é eficiente. 

O ballet é de um detalhamento tão específico, que no início parece mesmo             

impossível que consigamos nos apropriar dessa dança, dessa técnica. 

A postura ereta, o uso do en dehors, a verticalidade corporal, a leveza, a              

simetria, os braços nas posições, tudo exige muita técnica. 

E trazendo Klauss Vianna para dialogar com essa reflexão sobre técnica,           

pontos fundamentais vão sendo amadurecidos: 

“O que é uma técnica? Para mim, além de estética, a técnica tem que ter um sentido                 

utilitário, claro e objetivo. De que me adiante saber fazer movimentos belos e complexos se isso                

não me amadurece, nem me faz crescer? Se não me faz abandonar os falsos conceitos               

competitivos da dança e da arte, de que me adianta essa técnica? Um dos requisitos básicos de                 

um movimento é que ele seja claro e objetivo – a beleza surge daí. A arte não é gratuita, se não                     

aprendo com ela, então é a mesma coisa que não fazer nada. A dança exige muito”. 

O ballet exige muito. Justamente por isso é fundamental uma boa iniciação. 

Ponto básico na aula da Helena: foco na iniciação, priorizando o tempo            

lento, a decupação dos movimentos, a musicalidade para aquisição da técnica. 

É comum em outras aulas que o ballet seja entendido como reprodução de             

passos, com um modelo específico de corpo e comportamento, sem estabelecer           
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relação entre o sujeito e a compreensão da técnica que está praticando, gerando             

uma experiência rígida imposta ao corpo, sem percepção e consciência.  

          Segundo Klauss: 

‘não adianta saber que o corpo age dessa ou daquela maneira. É preciso educar e tornar                

fluente a naturalidade do gesto, até que o momento em que o aprendizado se converte num hábito,                 

como parte de uma dinâmica corporal que assimila e ao mesmo tempo transcende os limites do próprio                 

aprendizado’. 

“Não decore passos, aprenda um caminho”. 

Na aula da Helena, o ballet vai sendo experienciado passo a passo: na barra              

ela costuma mostrar primeiro as sequencias para o aluno observar, memorizar e            

depois executar. Não fazer junto enquanto ela mostra. Toda aula é uma construção             

diferente, o que nos obriga a pensar, respeitando o processo individual e a             

constituição física de cada aluno, suas possibilidades e limitações. Até porque o            

público que frequenta essa aula é bem variado, com idades diferentes, experiências            

em dança diferentes, objetivos diferentes. Não existe comparação entre um e outro.            

Nem o destaque ou o olhar apenas para aquele aluno que tem futuro na dança.               

Todos tem seu espaço para viver sua autonomia, na aula. 

Quero destacar aqui outro ponto importante na aula, que a torna muito            

particular: o seu início. 

Antes de chegar à barra há uma preparação do corpo baseada na dinâmica             

muscular, trabalho desenvolvido pelo professor Ceme Jambay e Giselda Fernandes          

e na consciência do movimento, baseada na Metodologia Angel Vianna. 

Experimentamos o corpo de maneira mais suave, mais articular no início           

para depois solicitar o trabalho muscular forte e preciso necessário à técnica do             
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ballet. Priorizando não a codificação dos seus movimentos, mas, sobretudo nos           

procedimentos necessários à sua execução. 

“Não posso moldar um corpo quando ainda não tenho um corpo. Antes de qualquer coisa devo                

partir do corpo que tenho, e isso requer disciplina e organização. Não com atitudes ditadas do exterior,                 

mas ao ato de dar organização, de estabelecer uma disciplina interna” – diz Klauss. 

O resultado da aula da Helena é a aquisição de uma técnica apurada, com              

linhas claras, movimentos limpos e precisos, sem afetação. Onde a disponibilidade e            

o prazer de dançar permanecem vivos. 

“A dança se faz não somente dançando: mas também pensando e sentindo.            

Dançar é estar inteiro” – nos inspira Klauss Vianna. 

 

PELO OLHAR DE CÁSSIA CHARISSON: 

A aula: O limite de cada corpo é olhado e ouvido, mas a partir dos limites                

acolhidos, o próprio corpo se permite ousar, sair do lugar de conforto, que só causa               

desconforto, para avançar na produção de um corpo mais presente e vivo (Rainer             

Vianna), através da respiração consciente, das articulações e da musculatura, para o            

exercício da dança ou ações rotineiras. 

A forma: o recebimento de cada aluno com seu jeito de ser e estar no mundo                

propicia uma acolhida generosa, o que conduz a um ‘dar de si’ maior, melhor e mais                

agradável as dinâmicas diversas das aulas. Helena trabalha com o potencial de cada             

um, sem se ater ao virtuosismo, possibilidade, impossibilidade ou diferença          

incorporada em cada aluno. 

Alunos: os mais diversos possíveis; são pessoas grávidas em qualquer          

estágio, mães com bebês em fase de aleitamento materno e/ou em período escolar,             
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pessoas com problemas físicos, com transtorno mental, cadeirantes e cegos.          

Acontece sempre uma saudável afetação com/na diversidade dos corpos. 

Exs: João foi nosso bebê bailarino desde os 3 meses de idade. Violeta             

esteve conosco durante toda a gestação. Moira nos inspira a fazer bem o deboulé.              

Moira é cega e faz deboulé. 

Finale: a afetação consigo, ao olhar no espelho, mostra a pessoa diante de             

sua imagem e olhar-se causa incômodos, críticas e desconfortos. Vencida essa           

etapa inicial, o olhar-se no espelho vai viabilizar o sentido de unicidade com os              

demais alunos e propiciará o ver com os ouvidos e o escutar com os olhos.               

ATENÇÃO, FOCO, AÇÃO. 

 

CONCLUSÃO PELA FALA DE TATYANA FELIX: 

Essas aulas, além do viés da dança e da educação, poderiam ser tratadas             

como uma questão de saúde. Pois elas são vitais para o meu equilíbrio e bem estar.                

Faz cinco anos que estou escutando música clássica da melhor qualidade, toda aula             

saio melhor que entrei. E sempre damos muitas risadas. Tudo isso é saúde.             

Gratidão total. 

Helena, nossa professora/educadora garante que dar aulas é o que ela mais            

gosta de fazer. 

Esse breve estudo para o Seminário é o reconhecimento das suas alunas,            

Cássia Charrison, Paula Feitosa e Tatyana Felix, por esse trabalho tão rico e             

diferenciado. 

Agraciadas. 
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